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1.

ANTECEDENTS

L’Ajuntament d’Esplugues va subscriure, en data 3 d’octubre de 2008, conveni

2.

OBJECTE DE LA MEMÒRIA

L’objecte del present projecte és la definició dels elements tècnics i econòmics de
l’obra necessaris per a l’execució del ‘PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS

expropiatori de mutu acord per a l'expropiació de la porció de terreny de 2.278,20m²

D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES

qualificada pel planejament urbanístic com a zona verda de nova creació, clau 6b

DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008’ , i permetre d’aquesta

en el Parc dels Torrents.

manera el compliment dels acords signats en data 3 d’octubre de 2008,en conveni
expropiatori.

En dit conveni, l’Ajuntament es comprometia a què, en el moment en què
s'executessin les obres d'urbanització de la porció de zona verda objecte
d'expropiació, es procediria a:
-

-

Connectar a la xarxa de clavegueram de la porció de finca matriu i de

ESTUDI D’ALTERNATIVES

A partir de les dades de camp recollides, tant en relació a la geometria del talús, com a
les característiques del terreny, es dissenyen elements de contenció per a assegurar

Mantenir el pou actualment existent, efectuant les actuacions necessàries

l’estabilitat del talús a les zones on aquest no es estable. Es plantegen tres possibles

objecte d'expropiació.
Executar el mur perimetral de separació entre la porció de terreny
expropiada i la resta de la finca que es manté en propietat privada. El mur
de separació indicat integrarà la tanca corresponent, amb les

-

3.1.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

l'edificació actualment existent.

per facilitar l'accés i la utilització des de la porció de finca matriu que no és

-

3.

tipologies de contenció:
-

Alternativa 1: Mur en voladiu, de formigó armat, sobre sabata amb puntera i taló.

-

Alternativa 2: Mur en voladiu, de blocs de formigó massissats, sobre sabata amb
puntera i taló.

-

Alternativa 3: Mur de gravetat de gabions.

En tots tres casos es limita l’alçada del element de contenció a 2,50m, assolint l’alçada

característiques establertes a les disposicions urbanístiques vigents.

total a salvar mitjançant un replè del trasdos amb talús d’inclinació 3H:2V. D’aquesta

Integrar en el mur de tancament una porta apta únicament per al pas de

manera es redueix l’impacte visual de la intervenció.

persones, des de la porció de finca no expropiada i el domini públic.

En base a les propostes presentades amb l’Informe previ ‘EVALUACIÓ ESTABILITAT

Així doncs, per tal de procedir a l’execució del mur perimetral de separació entre les

DE TALUSSOS AL PARC DELS TORRENTS EN L’ÀMBIT DEL PROJECTE D’HORTS
URBANS D’ESPLUGES DE LLOBREGAT’ i d’acord amb els Tècnics de l’Ajuntament

porcions de terrenys i en base a l’estudi geotècnic emès durant el mes de maig de
2020 per Bienvenido Puerto (geòleg colꞏlegiat 4854) i Enric Capella (geòleg colꞏlegiat
5036), es requereix de la redacció d’un projecte executiu que dimensioni i verifiqui el

es decideix que l’Alternativa 3, de mur de gravetat de gabions, es la més adequada
degut al seu caràcter més natural i adaptable al medi i és per tant la que es
desenvolupa en el present Projecte.

mur i fonamentació necessaris pel mur de contenció.
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3.2.

ELEMENTS PRINCIPALS

4.

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

A continuació es descriuen els elements principals que constitueixen el present

El solar objecte d’estudi es situa en el sector central de la Depressió Tectònica del

projecte:

Vallès. Es tracta d’una fossa recoberta per materials detrítics d’edat terciària, en els
que abunden arcoses i conglomerats, alternant amb capes argiloses de tonalitats

TREBALLS PREVIS

blanquinoses, verdoses o groguenques. En superfície el substrat terciari està

Es durà a terme una esbrossada general de la pacel.la i es retiraran tots els elements

parcialment recobert per dipòsits quaternaris que tenen un origen bàsicament alꞏluvial i

de l’actual mur de contenció en mal estat que impedeixin l’execució del nou mur de

colꞏluvial i que estan constituïts per argiles, sorres i graves.

gabions.

En base al registre del sondeig efectuat el perfil geotècnic del terreny que forma el
talús situat al inici del carrer de Montserrat (i que assoleix una alçada de 7,5m) està

DESGUAS FOSES
Es deriven mitjançant canonada PE100 SN-8 DN200 soterrada, els desguassos de
dues foses sèptiques existents a la parcel.la. Les canonades es colꞏloquen en rasa a

format per un nivell superficial de reblert (R) de 1,7 m de gruix a continuació del qual
es detecta un dipòsit Quaternari constituït per sorra llimosa (Q) d'espessor superior als
8 m.

celobert i es formigona la meitat inferior de la secció. Es realitzen tres arquetes de

El reblert és una mescla de llims i sorres amb restes d’arrels i cert contingut en argila i

connexió en els punts inici-final de la canonada.

gravetes, amb un espessor detectat de 1,7 m. Es tracta dels terres colꞏlocades per
crear la plataforma sobre la que s'aixeca la plaça que hi ha a la coronació del talús. El

MUR DE GABIONS

reblert està moderadament compactat.

Construcció d’un mur de contenció per gravetat de gabions i posterior rebliment del

A continuació del reblert apareix un dipòsit alꞏluvial – colꞏluvial corresponent al pla de

trasdos fins assolir la cota de la parcelꞏla superior. En primer lloc s’excava la rasa en la

Barcelona, constituït per sorra llimosa de color marró clar a ataronjat, amb presència

que restarà enclastada la base dels murs i posteriorment es compacta. A continuació

de nòduls de carbonat. El contingut en fracció argilosa és variable. Existeix en aquest

en formen els murs de gabions i per finalitzar es replena i compacta el trasdos dels

dipòsit una alternança de potència mètrica amb augment i disminució de la presència

mateixos.

de nòduls de carbonat. A partir de 8 m de fondària disminueix la fracció sorrenca
passant a ser un llim

ACONDICIONAMENT
Finalment es procedeix al acondicionament general del entorn, procedint a la
hidrosembra del talús dels murs, la colꞏlocació d’un tanca de simple torsió en el límit

argilós. En general aquesta unitat presenta una compacitat moderadament densa. A
efectes geotècnics s’adopta un valor mig de càlcul de l'assaig SPT de N30=20.
En base a les característiques del talús, s’han diferenciat dos trams o sectors: El

de la parcelꞏla i d’una xarxa metàlꞏlica de protecció del talús sud per reduir l’erosió del

sector sud, on el talús presenta una envergadura d’uns 7,5 m i està constituït per sorra

mateix i reduir els despreniments.

llimosa (Q), i el sector nord, on el talús té una alçada d’uns 3,0 m i està constituït per
reblert (R). A continuació s’analitza l’estabilitat del talús de cadascun d’aquests
sectors.
Talús sud:
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El talús assoleix una alçada màxima de 7,5 m i està constituït per sorra llimosa (Q) a

tombada per l’empenta de les terres que formen la zona d’hort. S’interpreta que els

excepció de la zona superior (coronació) on apareix un gruix de reblert (R) de 1,7 m.

materials que formen aquest bancal estan constituïts per reblerts o sòls de baixa

La inclinació del talús és verticalitzada (de l'ordre de 1H:3V). Per estudiar l’estabilitat

compacitat i cohesió, el que provoca la seva inestabilitat. A la següent fotografia es

del talús s’aplica el software SLIDE. Aquest software calcula l'estabilitat dels talussos

mostra l’aspecte del talús nord:

enfront de ruptures circulars. S’obté un factor de seguretat de l’entorn de 1,48. Es
tracta d’un valor de l’ordre de 1,5 que es considera admissible per a talussos
permanents. A la següent fotografia es mostra l’aspecte del talús sud:

Aspecte general talús nord
Es recomana en aquest sector, l’execució d’un mur de contenció a fi de garantir
l'estabilitat de les terres situades a la part superior. Previ a l’execució del mur es
recomana realitzar una campanya de camp (algunes cales) per tal de verificar que el
Aspecte general talús sud

mur es pot recolzar superficialment sobre la mateixa litologia (Sorra llimosa Q) que
apareix en el sondeig S-1.

Tot i que el talús és globalment estable pateix una progressiva meteorització i un
conseqüent deteriorament progressiu del front del talús, en forma de caiguda de
material de gra fi i alguns nòduls, que s’acumulen a la base del talús. A fi d'evitar
l'evolució del deteriorament del front del talús es recomana protegir-lo amb la
colꞏlocació d’un sistema de mur verd vegetat (geomalla) o sistema similar que la
direcció del projecte estimi oportuna. Es recomana també la colꞏlocació d’un mur (de
0,5 - 1,0 m d'alçada) a la base del talús, per tal d’evitar la presència de persones a la
base del mateix i que serveixi a l'hora de recollida o acumulació de les terres que es
vagin desprenent.
Talús nord:
A la meitat nord del recinte objecte d'estudi, el talús disminueix d’envergadura assolint
una alçada de l'ordre de 3 m. Existeix una precària contenció d'aquest talús (en forma
de mur de pedra, travesses de fusta i maons) que està parcialment esllavissada o

5.

CÀLCULS ESTRUCTURALS

A partir de les dades geomètriques de l’aixecament topogràfic i de la caracterització
del terreny realitzada a l’Informe geotècnic, es dimensionen tres tipologies d’elements
de contenció. A continuació es descriuen les característiques principals de cada un
d’ells. S’adjunten, als annexes, els plànols constructius corresponents.
-

Mur en voladiu, de formigó armat, sobre sabata amb puntera i taló:

Sabata de formigó armat, de cantell entre 0,40 i 0,50m i ample total entre 1,50 i 2,30m.
Alçat de mur de formigó armat, de gruix entre 30 i 40cm. Alçada total del mur 2,50m
amb talús superior 3H:2V d’alçada fins a 2,50m, per salvar una alçada total entre 2,50 i
5,00m.
-

Mur en voladiu, de blocs de formigó, sobre sabata amb puntera i taló.
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Sabata de formigó armat, de cantell entre 0,40 i 0,50m i ample total entre 1,50 i 2,30m.

L'empresa o empreses adjudicatària/es de les obres desenvoluparà/n el/s Pla/ns

Alçat de mur de blocs de formigó replanats, de gruix entre 20 i 40cm. Alçada total del

de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran les previsions contingudes en aquest

mur 2,50m amb talús superior 3H:2V d’alçada fins a 2,50m, per salvar una alçada total

estudi. Aquest document s'haurà de presentar obligatòriament a l'Autoritat laboral per

entre 2,50 i 5,00m.

a la concessió de l’obertura del Centre de treball, i estarà a disposició permanent de la

-

Mur de gravetat de gabions.

Mur enclastat 50cm al terreny natural, amb angle del pla de recolzament de 10º.

Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la realització de les seves funcions."
8.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Ample del mur variable entre 2,00m a la base i 1,00m a coronació, amb inclinació del
parament vist de 10º i de 80º del trasdos. Densitat de les pedres de replè de

Com a conseqüència de la construcció de les obres previstes en el present projecte

25,00KN/m3.

es produeixen i caldrà gestionar els residus generats per la construcció.

A l’estudi d’alternatives es determina la tercera opció com la més adient per al present

D’acord amb la legislació vigent són obligacions del productor de residus (sent aquest

projecte.

el titular de la llicència d’obres de la obra projectada) de la construcció:

A l’annex núm. 4 es detallen els aspectes essencials considerats durant el procés de

a) Complir amb les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei

dimensionament i comprovació dels diferents elements estructurals que formen part

reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com

del Projecte.

a les disposicions específiques o complementàries que regulin els residus de la
construcció i demolició.

6.

SERVEIS AFECTATS

A l’Annex núm. 5 es detallen totes les consideracions tingudes en conte, al respecte
dels Serveis Afectats. El contractista de les obres, tindrà l’obligació d’actualitzar i
comprovar aquesta documentació prèviament a l’inici de les obres.

b) Incloure en el projecte d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de
residus de construcció i demolició (EGR), d’acord amb allò establert a l’article 4 del
Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el model normalitzat
que aprovi l’Agència de Residus de Catalunya, i que està disponible a la seva seu
electrònica (www.arc.cat).

7.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

A l’Annex núm. 8 del present projecte s’inclou l’Estudi de Seguretat i Salut la finalitat

c) Fiançar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, si aquesta escau, els costos
previstos de gestió dels residus.

del qual és establir les bases a tenir en compte, en el decurs de l'execució de les

És dóna compliment al punt b de les obligacions del productor de residus, es a dir,

obres, respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així

incloure en el present projecte d’execució l’estudi de gestió de residus, el qual s’inclou

com definir els locals preceptius d'higiene dels treballadors.

en el present projecte com a annex núm. 10.

Aquest estudi proporcionarà les directrius per a l’elaboració del corresponent Pla
de Seguretat i salut i facilitarà el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret,

9.

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

1627/1997, de 24 de octubre. En el Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, es

Les actuacions compreses en el present projecte constructiu, constitueixen una obra

regulen les obligacions del promotor, projectista, Coordinador de Seguretat,

complerta que, una vegada finalitzada es susceptible d’ésser lliurada a la Propietat

subcontractistes i treballadors autònoms pel que fa a la prevenció d’accidents

per el seu ús i servei al qual està destinada.

laborals.

Memòria

4

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

10.

TERMINI D’EXECUCIÓ

A l'annex núm. 6 es recull el pla de treballs, que preveu una durada de l'obra de DOS
(2) MESOS.
11.

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

03.3. MUR DE GABIONS. SECCIONS TIPUS GABIONS
04.

DETALLS

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS
Plec de Prescripcions Generals
Plec de Prescripcions Particulars

MEMORIA
ANNEXES
Annex núm. 1 – Estudi d’alternatives
Annex núm. 2 – Topografia
Annex núm. 3 – Geologia i geotècnia
Annex núm. 4 – Càlculs estructurals
Annex núm. 5 – Serveis afectats
Annex núm. 6 – Pla d’Obra
Annex núm. 7 – Justificació de preus
Annex núm. 8 – Estudi de Seguretat i Salut

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST
Amidaments
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupostos parcials
Pressupost d’Execució Material
Pressupost d’Execució per Contracta
12.

PRESSUPOST

En el Document Núm. 4 del present projecte es redacten els corresponents capítols

Annex núm. 9 – Pla de control de Qualitat

que defineixen el pressupost per el ‘PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS

Annex núm. 10 – Estudi de Residus

D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES

Annex núm. 11 – Resum de les unitats més importants i la seva valoració

DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008’. S’inclou pressupost amb
TCQ, amb la definició d’amidaments, justificació preus segons quadre de preus del
BEDEC-2020, i resta d’informes resultants.

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
01.

PLÀNOL DE SITUACIÓ

02.1. PLANTA CONJUNT SOBRE ORTOFOTOMAPA 1/2
02.2. PLANTA CONJUNT SOBRE ORTOFOTOMAPA 2/2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

62.854,97 €

13 % Despeses Generals

8.171,15 €

6 % Benefici Industrial

3.771,29 €

02.3. PLANTA CONJUNT SOBRE AIXECAMENT TOPOGRAFIC
02.4. SERVEIS EXISTENTS
03.1. MUR DE GABIONS. PLANTA I ALÇA
03.2. MUR DE GABIONS. SECCIONS

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA EXCLÒS)

74.797,41 €

IVA 21%

15.707,46 €
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)

90.504,87 €

Aquest pressupost d’execució per contracte NORANTA MIL CINC-CENTS
QUATRE EUROS, AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS

Barcelona, juliol de 2021

L’Enginyer Autor del Projecte

44006165N
ANTONIO
MAILAN (R:
B63686711)

Digitally signed by 44006165N ANTONIO
MAILAN (R: B63686711)
DN: 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0272/PUESTO
1/64359/21092020113321,
serialNumber=IDCES-44006165N,
givenName=ANTONIO, sn=MAILAN
ESCOLANO, cn=44006165N ANTONIO
MAILAN (R: B63686711), 2.5.4.97=VATESB63686711, o=STRUMA 2005 SLP, c=ES
Date: 2021.07.30 08:35:41 +02'00'

Antonio Mailan Escolano
Enginyer de Camins, C i P.
STRUMA2005,S.L.P.
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1.

INTRODUCCIÓ

Segons es desprèn de l’estudi d’estabilitat realitzat a l’Informe geotècnic el talús nord
te una alçada variables entre 2.50 i 5.00m i presenta problemes d’estabilitat. Es
recomana en aquest sector, l’execució d’un mur de contenció a fi de garantir
l'estabilitat de les terres situades a la part superior. Previ a l’execució del mur es
recomana realitzar una campanya de camp (algunes cales) per tal de verificar que el
mur es pot recolzar superficialment sobre la mateixa litologia (Sorra llimosa Q) que
apareix en el sondeig S-1.

2.

ESTUDI D’ALTERNATIVES

A partir de les dades de camp recollides, tant en relació a la geometria del talús, com
a les característiques del terreny, es dissenyen elements de contenció per a
assegurar l’estabilitat del talús a les zones on aquest no es estable. Es plantegen
tres possibles tipologies de contenció:
-

Alternativa 1: Mur en voladiu, de formigó armat, sobre sabata amb puntera i taló.

-

Alternativa 2: Mur en voladiu, de blocs de formigó massissats, sobre sabata amb
puntera i taló.

-

Alternativa 3: Mur de gravetat de gabions.

En tots tres casos es limita l’alçada del element de contenció a 2,50m, assolint
l’alçada total a salvar mitjançant un replè del trasdos amb talús d’inclinació 3H:2V.
D’aquesta manera es redueix l’impacte visual de la intervenció.

3.

CONCLUSIÓ

En base a les propostes presentades amb l’Informe previ ‘EVALUACIÓ
ESTABILITAT DE TALUSSOS AL PARC DELS TORRENTS EN L’ÀMBIT DEL
PROJECTE D’HORTS URBANS D’ESPLUGES DE LLOBREGAT’ i d’acord amb els
Tècnics de l’Ajuntament es decideix que l’Alternativa 3, de mur de gravetat de
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gabions, es la més adequada degut al seu caràcter més natural i adaptable al medi i
és per tant la que es desenvolupa en el present Projecte.
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1.

INTRODUCCIÓ

S’han realitzat diferents treballs de topografia a zona objecte del Projecte, per tal de
poder ajustar la proposta tant en planta com alçat. Addicionalment es disposa
d’informació prèvia facilitada per l’Ajuntament.
En particular, els documents amb els que s’ha pogut treballar son els següents:
-

‘Topogràfic de la finca del c/Montserrat nº1’, realitza per Costa i Riera,

de

novembre de 2005
-

‘Taquimètric mur Esplugues’, realitzat per Teccat, de maig de 2020

-

‘Planta topogràfica’, realitzat per Topografia Projectes AVVANT, de desembre de
2020.

2.

PLÀNOLS

Es presenta a continuació els plànols corresponents a cada un dels estudis.
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1.

ANTECEDENTS

Es realitza un Informe Geotécnic específic per identificar les litologies que
constitueixen el talús present a la parcel.la, caracteritzar-les geotècnicament i donar
recomanacions per garantir la seva estabilitat. S’adjunta a continuació l’informe
complert realitzar per l’empresa Geoplanning, en data maig de 2020

2.

FONAMENTACIONS

A l’Informe anterior s’indica que qualsevol element de fonamentació ha d’estar recolzat
sobre la Unitat geotècnica Q (sorra llimosa) i que caldrà fer, en fase d’obra, una
campanya de cales per assegurar que així serà.
En aquestes condicions, es pot prendre una tensió admissible del terreny de 0,10
MPa.
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VXSHUILFLDO GH UHEOHUW 5  GH  P GH JUXL[ D FRQWLQXDFLy GHO TXDO HV GHWHFWD XQ GLSzVLW

EDQGD HOV JROSHLJV REWLQJXWV GXUDQW O REWHQFLy GH OHV PRVWUHV LQDOWHUDGHV GHQRWD XQ JUDX

4XDWHUQDUL FRQVWLWXwW SHU VRUUD OOLPRVD 4  G HVSHVVRU VXSHULRU DOV  P $ FRQWLQXDFLy HV

PRGHUDWDOWGHFRPSDFLWDWDPEYDORUVGH1 $HIHFWHVJHRWqFQLFVV¶DGRSWDXQYDORU

FDUDFWHULW]HQOHVXQLWDWVGHWHFWDGHV
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(OWDO~VH[LVWHQWSUHVHQWDXQDLQFOLQDFLyYHUWLFDOLW]DGDLRIHUHL[XQDVSHFWHJOREDOHVWDEOHHOTXH
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7RW L TXH HO WDO~V pV JOREDOPHQW HVWDEOH SDWHL[XQD SURJUHVVLYD PHWHRULW]DFLy L XQFRQVHTHQW
GHWHULRUDPHQWSURJUHVVLXGHOIURQWGHOWDO~VHQIRUPDGHFDLJXGDGHPDWHULDOGHJUDILLDOJXQV
QzGXOVTXHV¶DFXPXOHQDODEDVHGHOWDO~V$ILG HYLWDUO HYROXFLyGHOGHWHULRUDPHQWGHOIURQW
GHO WDO~V HV UHFRPDQD SURWHJLUOR DPE OD FROāORFDFLy G¶XQ VLVWHPD GH PXU YHUG YHJHWDW



JHRPDOOD RVLVWHPDVLPLODUTXHODGLUHFFLyGHOSURMHFWHHVWLPLRSRUWXQD(VUHFRPDQDWDPEpOD
FROāORFDFLyG¶XQPXU GHPG DOoDGD DODEDVHGHOWDO~VSHUWDOG¶HYLWDUODSUHVqQFLDGH
SHUVRQHVDODEDVHGHOPDWHL[LTXHVHUYHL[LDO KRUDGHUHFROOLGDRDFXPXODFLyGHOHVWHUUHVTXH
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'¶DOWUD EDQGD FDO JDUDQWLU OD QR LQILOWUDFLy G¶DLJXD GHV GH OD FRURQDFLy GHO WDO~V /D
KXPLGLILFDFLy R VDWXUDFLy GHOV VzOV TXH FRQVWLWXHL[HQ HO WDO~V SRW IHU GLVPLQXLU HO IDFWRU GH
VHJXUHWDW L SHU WDQW RFDVLRQDU XQD LQHVWDELOLWDW R FUHDU XQD VLWXDFLy G¶HVWDELOLWDW SUHFjULD  (Q
DTXHVWVHQWLWHVUHFRPDQDQRFROāORFDUUHJDGLXVIRQWVGHVDLJHVDODFRURQDFLyGHOWDO~V
$ODFRURQDFLyGHOWDO~VKDGHGHL[DUVHXQPDUJHGHPOOLXUHGHFjUUHJXHVSXQWXDOV

/D GLUHFFLy GHO SURMHFWH KDXUj GH GLPHQVLRQDU HO PXU DOoDGD DPSODGD HQFDVWDPHQW GH OD
VDEDWD  D IL GH FRPSURYDU HO VHX HTXLOLEUL LQWHUQ L GH YHULILFDU TXH pV HVWDEOH HQ IURQW GH OD
EROFDGDGHO¶HPSHQWD
3UHYLDO¶H[HFXFLyGHOPXUHVUHFRPDQDUHDOLW]DUXQDFDPSDQ\DGHFDPS DOJXQHVFDOHV SHUWDO
GHYHULILFDUTXHHOPXUHVSRWUHFRO]DUVXSHUILFLDOPHQWVREUHODPDWHL[DOLWRORJLD 6RUUDOOLPRVD

&DOHIHFWXDUXQVHJXLPHQWSHULzGLF GRV±WUHVFRSVO¶DQ\ GHO¶HVWDWGHOWDO~VDILGHYHULILFDU
O¶DEVqQFLD G¶HVTXHUGHV HQ FRURQDFLy GH FROāODSVHV R GHVSUHQLPHQWV DO SHX GHO PDWHL[ L
G¶KXPLWDWV(OVHJXLPHQWKDGHFHUWLILFDUHOFRUUHFWHIXQFLRQDPHQWGHOHVPHVXUHVDGRSWDGHVSHU
HYLWDUODPHWHRULW]DFLyVXSHUILFLDOGHOWDO~V
7DO~VQRUG
$ OD PHLWDW QRUG GHO UHFLQWH REMHFWH G HVWXGL HO WDO~V GLVPLQXHL[ G¶HQYHUJDGXUD DVVROLQW XQD

4 TXHDSDUHL[HQHOVRQGHLJ6(QDTXHVWVXSzVLWSRGUjDGRSWDUVHXQDWHQVLyDGPLVVLEOHGH
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4XHGHPDODVHYDGLVSRVLFLySHUTXDOVHYROFRQVXOWDRDFODULPHQW
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SHGUDWUDYHVVHVGHIXVWDLPDRQV TXHHVWjSDUFLDOPHQWHVOODYLVVDGDRWRPEDGDSHUO¶HPSHQWDGH
OHV WHUUHV TXH IRUPHQ OD ]RQD G¶KRUW 6¶LQWHUSUHWD TXH HOV PDWHULDOV TXH IRUPHQ DTXHVW EDQFDO
HVWDQ FRQVWLWXwWV SHU UHEOHUWV R VzOV GH EDL[D FRPSDFLWDW L FRKHVLy HO TXH SURYRFD OD VHYD
LQHVWDELOLWDW$OHVVHJHQWVIRWRJUDILHVHVPRVWUDO¶DVSHFWHGHOWDO~V
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2020-3637-05612
MUESTRAS Nº
2020-3274
Referencia del Cliente
MI-2
Situación
S1
Tipo de muestra
MI
Profundidad (m) 4.5-5.1
Clasificación USCS
SM
Clasificación AASHTO A-2-4 (0)
Fracción mayoritaria GRAVA
GRANULOMETRÍA TAMIZADO
Pasa # 20 mm, %
100.0
Pasa # 5 mm, %
73.4
Pasa # 2 mm, %
63.3
Pasa # 0.4 mm, %
44.3
Pasa # 0.08 mm, %
34.8
LÍMITES DE ATTERBERG
Límite líquido, LL (%)
22.1
Límite plástico, LP (%)
18.7
Índice de plasticidad, IP (%)
3.4
CORTE DIRECTO SUELOS
Tipo de ensayo
CD
Φ' (º)
31.5
C' (kPa)
34.0
ANÁLISIS QUÍMICO EN SUELOS
Sulfatos (% SO4) 0.0287
Sulfatos (% SO3) 0.0239
Sulfatos (mg/kg SO4) 286.51
Sulfatos (mg/kg SO3) 238.75
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MI / PROFUNDIDAD: 4.5-5.1 m

Muestra referencia

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRA EN LABORATORIO - IT-300

Referencia muestra

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95

2020-3274

2020-3274

Código: CC-OL-RA-0001 Rv.00

Datos generales
Peticionario
Cliente
Proyecto

Equipos utilizados
SERIE DE TAMICES PROETI
BALANZA GIBERTINI EU-1700
FORN DE DESSECACIÓ ETI-P0228

GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS SL (B25477878)
ESTABILITZACIÓ TALÚS. C. MONTSERRAT. ESPLUGUES DE LLOBREGAT (REF. 12325)

Coef. curvatura (Cc)

Resultados
Tamices
Nº Abertura
mm
3/4''
20
1/2''
12.5
3/8''
10
1/4''
6.3
Nº4
5
Nº10
2
Nº16 1.25
Nº40
0.4
Nº100 0.15
Nº200 0.08

Coef. uniformidad (Cu)

Datos de la muestra
Referencia cliente
Situación

Profundidad sup., m
Profundidad inf., m
Tipo de muestra
Diámetro, cm
Longitud, cm
Fecha de toma
Fecha de recepción

MI-2
S1

4.5
5.1
MI

Cálculos previos
Temperatura de secado previo (ºC)
Muestra total seca (g)
M. > 20 mm, total lav. y seca (g)
M. < 20 mm, seca ensay. (g)
M. 20-2 mm, lavada y seca (g)
M. 20-2 mm, total lav. y seca (g)
M. > 2 mm, lavada y seca (g)
M. < 2 mm, ensay. seca (g)
M. < 2 mm, ensayada y seca (g)
M. < 2 mm, total y seca (g)
Muestra total seca (g)

Datos de la apertura y preparación
25-5-20
Fecha de apertura
FRANCESC GARCÍA
Analista
EXTRACTOR MOTORIZADO ETI-S0028
Medio de apertura
CÁMARA HÚMEDA
Almacenamiento
LAB. GEOTECNIA
Entorno de ensayo
Tipo de suelo
Clasificación USCS SM
Litología grupo USCS ARENA LIMOSA

60
1311.50

Clasific. AASHTO

Descripción de la muestra
Descripción litológica según criterios EN ISO
GRAVA CON BASTANTE LIMO Y CON BASTANTE ARENA
COLOR MARRÓ CLAR

A-2-4 (0)

Prof. Observaciones
m P- penetrómetro V- vane-test

ASTM-D 2487

1311.50

0.0

479.96
479.96
479.96
31.30
31.18
828.40

27.4

34.5

Pasa muestra total

g

%

1308.36 100.0
1234.80 94.4
1145.66 87.6
1006.46 76.9

960.76
828.40
734.62
579.74
509.34
455.94

73.4
63.3
56.1
44.3
38.9
34.8

38.1

1308.36

Factor corr., f (fracción<2 mm)

0.4
0.9962

Factor de corr., f2 (fracción<2 mm)

26.5668

Humedad higrosc., % (fracción<2 mm)

19-5-20

0.00

Retenido tamices
Parcial Total Total
g
g
%
0.00
0.0
73.56 5.6
89.14 12.4
139.20 23.1
45.70 26.6
132.36 36.7
3.53
43.9
5.83
55.7
2.65
61.1
2.01
65.2

CANTOS

GRAVA

ARENA

FINOS

EN ISO 14688
0.0

(kPa)

Tipo de suelo según ASTM-D 2487
% CANTOS > 75 mm
% GRAVA Gruesa 75-19 mm
75-4.75 mm
Fina 19-47.5 mm
27.4
% ARENA Gruesa 4.75-2 mm
4.75-0.075 mm Media 2-0.425 mm
38.1
Fina 0.425-0.075 mm
% FINOS < 0.075 mm

4.5

5.1

CANTOS
3''

100

ENSAYOS REALIZADOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95
LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - UNE 103103/94 - UNE 103104/93

9.3
18.7
10.1
34.5

GRAVA

CANTOS

NOTA: El suelo se describe en primer término por su fracción principal mayoritaria. Para las fracciones secundarias se emplean los siguientes términos: Menos
del 5%, no se indica. Del 5% al 10%, INDICIOS. Del 10% al 20%, ALGO. Del 20% al 35%, BASTANTE. Más del 35%, terminación OSO/A.

0.0
0.7
26.7

GRAVA
1 1/2''

3/4'' 1/2''

1/4'' Nº4

Tipo de suelo según EN ISO 14688
% CANTOS
> 63 mm
0.0
Gruesa 63-20 mm
% GRAVA
0.0
Media 20-6.3 mm
63-2 mm
23.1
Fina 6.3-2 mm
36.7
13.6
29.5
Gruesa 2-0.63 mm
% ARENA
15.8
Media 0.63-0.2 mm
2-0.063 mm
7.5
CANTOS
GRAVA
ARENA
FINOS
Fina 0.2-0.063 mm 6.2
29.5
% FINOS
< 0.063 mm
33.8
Tipo de suelo según ASTM-D 2487
COL.
ARENA
LIMO
ARCILLA
Tipo de suelo según EN ISO 14688
ARENA
LIMO
ARCILLA
33.8

Nº10

36.7

Nº30 Nº40

Nº70

Nº200

0.005

0.002

0.001

90
80

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE DE MUESTRAS DE SUELO EN APARATO DE CORTE DIRECTO, CD - UNE 103401/98

% que pasa

70

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO - UNE 103201/96

60
50
40
30
20
10
0
100

10

1

0.1

0.01

0.001

Tamaño de las partículas en mm
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
Analista: MOHAMED YAAKOUBI

La información contenida en este documento afecta exclusivamente a las hojas de ensayo siguientes con el mismo número de referencia de la muestra

3/8

Código: RG-A-0020 V0

Fecha final ensayo: 27/05/2020
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LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS - UNE
103103/94 - UNE 103104/93
Datos Límite Líquido
Número de golpes
Agua (g)
Tara+Suelo+Agua (g)
Tara+Suelo (g)
Tara (g)
Suelo (g)
Humedad (%)

LOCALIZACIÓN: MI-2 S1

Referencia muestra

Datos Límite Plástico
Agua (g)
Tara+Suelo+Agua (g)
Tara+Suelo (g)
Tara (g)
Suelo (g)
Humedad (%)
Variación entre puntos (%)

3.34
41.36
38.02
20.10
17.92
18.6
0.3

30
2.72
34.32
31.60
19.06
12.54
21.7

CD

Tipo de ensayo

BALANZA GIBERTINI EU-1700

APARATO DE CORTE DIRECTO MECACISA 1 5 KN

HORNO DE DESECACIÓN SELECTA 2003721

CAJA DE CORTE CIRCULAR

Símbolos en gráficos 2 a 4 (tens. normal, kPa)

110

Resultados
Límite líquido, LL (%)
Límite plástico, LP (%)
Índice de plasticidad, IP (%)

2.64
36.32
33.68
19.62
14.06
18.8
0.4

22.1
18.7
3.4

Sección inicial (cm2)

100

200

350

Humedad en %

47.58
9.3
22.5
1.725
1.578
3.436
2.958
0.6793
0.4412
0.4743
36.28
100.00
169.8
169.8

46.99
9.3
15.3
1.836
1.680
4.921
4.876
0.5774
0.2530
0.2560
42.68
100.00
304.9
210.8

Resultados
Ángulo roz. int. (º)
Cohesión (kPa)
(kp/cm2)

40

Número de golpes

250

ALTA

MEDIA

169.8

CL - OL
MH - OH

10
CL- ML

22.1; 3.4

ML - OL

0
20

30

40

50

60

70

80

90

100

Límite líquido (LL)

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

30

Tensión tangencial en kPa

CH - OH

20

169.8

150

100

88.4

88.4

50

0

50

100

150

200

250

300

Tensión normal en kPa

210.800

350

400

GRÁFICO 1

304.854

INTERPRETACIÓN LABORATORIO ESTIMACIÓN CON TENSIONES MÁXIMAS ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 1 Y 2 ESTIMACIÓN ENTRE PUNTOS 2 Y 3

47.3
0.0
0.00

31.5
34.0
0.35

39.1
7.1
0.07

PARÁMETROS RESIDUALES

22.3
87.7
0.89

300

50

40

210.8

200

350

60

BAJA

304.9

300

0

25

10

Índice de plasticidad (IP)

400

300

Veloc. Horizontal (mm/min) 0.04903 0.04858 0.04883
Dens. rel. part. sól. (g/cm3)
2.650 (estimada)

10

INALTERADO

Condiciones reamasado probeta
Fracción inferior tamiz, mm
Datos refencia para reamasado
Densidad seca, kN/m3
Humedad, %
Grado de compactación (%)

SI
SI
NO

19.635 19.635 19.635

Volumen inicial (cm3) 46.99
Humedad inicial (%)
9.3
Humedad final (%)
22.2
Dens. apar. ini. (gr/cm3) 1.736
Dens. seca ini. (gr/cm3) 1.588
Consolid. previa (mm) 2.260
Consolid. final (mm)
2.340
Índ. poros inicial
0.6688
Í. poros final cons. previa 0.5112
Í. poros final ensayo 0.5056
Grado satur. ini. (%)
36.85
Grado satur. final ens. (%) 100.00
Tensión tang. máx. (kPa) 88.4
Tensión tang. adop. (kPa) 88.4

Humedad natural, w (%)
Índice de líquidez, IL
Índice de consistencia, IC

22.1

0

2020-3274

Secc. final corr. (cm2) (*) 15.946 16.849 15.401

10

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

Consolid. previa
Rotura drenada
Parám. residuales

100
200
300
Datos del ensayo
Tensión normal (kPa)

Símbolos en gráfico 1

Gráfica de
plasticidad
de
Casagrande
(USCS)

Condiciones ensayo
Suelo sumergido
SI
Saturación previa
NO

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS MECATEST-16 51.0325

TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS DE 10 Y 25 MM

Condiciones de ensayo
Temp. de secado previo (ºC)

Referencia muestra

Condiciones del suelo

Equipos utilizados

CUCHARA DE CASAGRANDE MANUAL PROETI

100

Gráfica límite
líquido (LL)
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APARATO DE CORTE DIRECTO - UNE 103401/98

2020-3274

Equipos utilizados
16
3.29
37.96
34.67
20.54
14.13
23.3

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
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Tensión tangencial en kPa

Informe nº.:
Fecha edición:

III

250
200
II

150
100

I

50
0

OBSERVACIONES

0

1

2

3

4

5

Desplazamiento horizontal en mm

6

7

8

9

GRÁFICOGRÁFICO
2
2

OBSERVACIONES
Analista: MOHAMED YAAKOUBI

Código: RG-A-0030 V0

Fecha final ensayo: 26/05/2020
5/8

Analista: MOHAMED YAAKOUBI

Código: RG-A-0110 V0

Fecha final ensayo: 28/05/2020
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Referencia muestra

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE DE MUESTRAS DE SUELO EN
APARATO DE CORTE DIRECTO - UNE 103401/98

Referencia muestra

ANÁLISIS QUÍMICO EN SUELOS

2020-3274

2020-3274

* DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN SUELO - UNE 103201/96
Analista: RUBÈN ROMERO
Fecha final ensayo: 26-05-20

Curvas de consolidación
0.0

Masa suelo analizada: 10.003 g
RESULTADO: 0.0287 % SO4
0.0239 % SO3
286.51 mg/kg SO4
238.75 mg/kg SO3

Deformación vertical previa al corte en mm

1.0

Equipos utilizados:
HORNO MUFLA DINKO D-61 D Y AGITADOR PROETI

BALANZA GRAM 0.0001G

2.0
I

3.0
II

4.0

III

5.0

6.0
10

100

1 000

10 000

1 000 000

100 000

Tiempo en segundos

GRÁFICO 3
GRÁFICO 3

1.0

2.0
Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

Defor. vertical durante el corte en mm

Aprovat:
Francesc García Fernández
Director Laboratori Geotècnia

0.0

I
II

3.0

4.0

III

5.0

OBSERVACIONES

6.0

0

1

2

3

4

5

6

Desplazamiento horizontal en mm

7

8

9
GRÁFICO 4

Código: RG-A-0300 V0

Código: RG-A-0110 V0
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PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

1.

Ambients

INFORMACIÓ CONTINGUDA EN AQUESTA MEMÒRIA

En la present memòria es presenta la justificació de càlcul dels elements estructurals
continguts

en

el

projecte

de

‘PROJECTE

EXECUTIU

PELS

TREBALLS

D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES
DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008’.

L’estructura objecte d’aquesta memòria es troba a la població de Esplugues de
Llobregat – Baix Llobregat (Barcelona) a més de 5km de la costa.
Es considera que poden donar-se dues situacions diferents en quant a l’ambient
d’exposició dels elements de formigó:
-

2.

OBJECTE DE LA MEMÒRIA

Elements soterrats (murs soterrani ,sabates i lloses) en contacte amb el terreny

Segons la taula 8.2.2 d’EHE es considera un ambient IIa. Els elements amb
superfícies exposades a diferents ambients s’executaran amb el formigó corresponent

L’objecte de la memòria es detallar els aspectes essencials considerats durant el

a la situació més desfavorable.

procés de dimensionament i comprovació dels diferents elements estructurals
apareixen al Projecte.
Característiques dels materials
3.

NORMATIVA APLICABLE

A continuació s’indiquen les normatives vigents considerades en els càlculs:
-

CTE DB SE Seguridad Estructural.

-

CTE DB SE-AE Seguridad Estructural. Acciones en la edificación.

-

CTE DB SE-C Seguridad Estructural. Cimientos.

-

CTE DB SE-A Seguridad Estructural. Acero.

-

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural.

-

NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente.

A continuació s’indiquen les característiques dels materials per cada un dels elements:
-

Formigó de neteja:

HL-15/P/20

-

Formigó a lloses:

HA-25/B/20/IIa

-

Acer corrugat:

B-500S

Recobriments i ample màxim de fissura
Segons la taula 37.2.4.1.a, i per a una vida útil de 50 anys, s’obtenen els següents
recobriments:
-

4.

Fonamentació en contacte amb terres. ................................. 50mm

MATERIALS
Segons la taula 5.1.1.2 d’EHE l’ample màxim de fissura a considerar es:

A continuació es descriuen els aspectes relacionats amb els materials utilitzats a la

-

Ambient IIa

wmax = 0.30mm

estructura:
Coeficients de seguretat
Els coeficients de seguretat a aplicar als materials per al compliment dels ELU son els
següents:

Annex núm. 4: Càlculs Estructurals
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-

Formigó:

c = 1.50

Accions variables

-

Acer corrugat:

s = 1.15

Sobrecàrregues d’us
Sobrecàrrega cobertes trasdos murs

5.

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

Neu
No procedeix

Segons Informe Geotècnic Ref: 12325 realitzat per Geoplanning en data maig de 2020
Per fonamentacions en contacte amb la unitat geotècnica Q (sorra llimosa) podem

Vent

considerar:
-

Tensió admissible del terreny

5,00 KN/m2

No procedeix
adm = 0,10 MPa

Acciones tèrmiques
No procedei

Per el càlcul d’empentes, es pot considerar per a cada una de les unitats existents:

Accions sísmiques
La estructura es troba al municipi de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Segons NCSE-02, i per construccions d’importància normal, correspon una
acceleració sísmica bàsica ab/g = 0,04. Compleix els requisits establerts a NCSE-02
per no considerar l’acció sísmica.
6.

ACCIONS CONSIDERADES

S’adopten les accions indicades a la normativa vigent CTE DB-SE-AE:

7.

COMBINACIÓ I COEFICIENTS D’ACCIONS

Combinació d’accions
Accions permanents
Les combinacions d’accions es determinen a partir de les següents expressions:
Pes propi
Pes propi formigó armat

25,00 KN/m3

Pes propi acer

78,50 KN/m3



  GKj   Q1  p1  QK 1  i 1 Qi  ai  QKi

j 1 Gj

A on:
GK: Acció permanent

Accions permanents de valor no constant
Acciones reològiques
No procedeix.

Annex núm. 4: Càlculs Estructurals

QK: Acció variable
G: Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
Q1: Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal
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Qi: Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament

8.

p1: Coeficient de combinació de l’acció variable principal

Los programes utilitzats son els següents:

a1: Coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament

MODELS NUMÈRICS I PROGRAMES UTILITZATS

-

Mòdul CYPECAD del paquet CYPE2020.

-

Fulls càlcul propis.

Coeficients parcials de seguretat i coeficients de combinació E.L.U

Càrrega permanent
(G)
Sobrecàrrega (Q)
Sc manteniment (Q)
Vent (Q)
Neu (Q)

ELU
Persistent o transitoria
Coef. Parcials de seguretat
Coef. De combinació ()
()
Favorable
Desfavorable Favorable Desfavorable
1.00
1.35
------0.00
0.00
0.00
0.00

1.50
1.50
1.50
1.50

1.00
1.00
1.00
1.00

0.70
0.00
0.60
0.50

Coeficients parcials de seguretat i coeficients de combinació E.L.S

Càrrega permanent
(G)
Sobrecàrrega (Q)
Sc manteniment (Q)
Vent (Q)
Neu (Q)

Annex núm. 4: Càlculs Estructurals

ELS
Característica
Coef. Parcials de seguretat
()
Favorable
Desfavorable
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00
1.00

Coef. De combinació ()
Favorable Desfavorable
------1.00
1.00
1.00
1.00

0.70
0.00
0.60
0.50
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Análisis de Muros de GAVIÓN

ALTURA 250 TALUD 30



Análisis de Muros de GAVIÓN

ALTURA 250 TALUD 30

Datos del terreno a contener
Tipo de terreno:

RESULTADO ANÁLISIS

DUHQDBOLPRVD

Ángulo de fricción del sueloI:



grad

Inclinación del talud sobre muro H:



grad



KN/m2

Peso específico Js:
Cohesión c':



KN/m

Cálculo de Empujes
Valor Ka:

2

Empuje Activo:

Datos del muro

Eav
Eah

Altura vista h:



m

Inclinación vertical del muro D :



grad

Inclinación TradósE :



grad



KN/m2



%

Punto de aplicación con ref. eje y:
Punto de aplicación con ref. eje x:

Peso Estructura:
Peso específico piedra relleno Js:
Porosidad gaviones:

Coordenada X de c.d.g respecto F:
Coordenada Y de c.d.g respecto F:

1,1885

119,45 KN/m
76,78 KN/m
91,50 KN/m
0,73 m
1,78 m

78,75 KN/m
0,96 m
1,28 m

Deslizamiento

&DUJDVHQWDOXG
Carga repartida:



KN/m2

Fuerza estabilizante normal:

Datos de cimentación
Profundidad de empotramiento:



m

Ángulo horizontal zapata:



grad

Máx. presión admisible:



KN/m



grad

Peso específico Js:



KN/m2

Coef. Rozamiento terreno-gavión:



101,58 KN/m

Fuerza estabilizante horizontal:

27,01 KN/m

Fuerza desestabilizante:

90,11 KN/m

F.S. frente Deslizamiento:

1,54

Cumple

Vuelco

Ángulo de fricción del sueloI:

Datos de las camadas

2

Camada

Ancho

Altura

 %$6(








Deplazamiento
respecto F























Momento Volcador
Momento Estabilizante

F. S. frente Vuelco:



66,55 KN.m
228,69 KN.m

3,44

Cumple





Análisis de Muros de GAVIÓN

ALTURA 250 TALUD 30

RESULTADO ANÁLISIS

Tensiones Transmitidas al Terreno
Excentricidad (e = B/2-(Me-Mv)/V)
Ancho equivalente (B*= B-2e)

-0,04
1,92

Tensión transmitida (qb=V/B*.L)

88,28

m
m
2
KN/m

9,50

KN/m2

169,06
76,78

KN/m
KN/m

Tensión del terreno sobre
plano de cimentación
Fuerza vertical sobre zapata
Fuerza Horizontal sobre zapata

qh = c.Nc.dc.sc.ic+qo.Nq.dq.sq.iq+0,5.B*.gs.Ng.dg.sg.ig =

300,00

KN/m

2

Coeficientes Correctores (Terzaggui-Peck según Prandtl)
Nc =

Nq =

Ng =

Influencia al corte de terreno situado sobre cimentación (Brinch Hansen)
dc =

dq =

dg =

Influenciade la forma de la cimentación (De Beer)
sc =

sq =

sg =

Influencia de la resultante de las acciones sobre cimentación (Schultza,Odgaard)
ic =

iq =

ig =

Aplicando F.S.=3

qadm = 100,00

KN/m

2

>

qb = 88,28

KN/m2

Cumple







Análisis de Muros de GAVIÓN

ALTURA 150 TALUD 0

Análisis de Muros de GAVIÓN

ALTURA 150 TALUD 0

Datos del terreno a contener
Tipo de terreno:

RESULTADO ANÁLISIS

DUHQDBOLPRVD

Ángulo de fricción del sueloI:



grad

Inclinación del talud sobre muro H:



grad



KN/m2

Peso específico Js:
Cohesión c':



KN/m

Cálculo de Empujes

2

Datos del muro

Valor Ka:

0,3847

Empuje Activo:

18,47 KN/m

Eav
Eah

Altura vista h:



m

Inclinación vertical del muro D :



grad

Inclinación TradósE :



grad



KN/m2



%

Punto de aplicación con ref. eje y:
Punto de aplicación con ref. eje x:

Peso Estructura:
Peso específico piedra relleno Js:
Porosidad gaviones:

Coordenada X de c.d.g respecto F:
Coordenada Y de c.d.g respecto F:

11,87 KN/m
14,15 KN/m
0,56 m
0,86 m

29,75 KN/m
0,52 m
0,91 m

Deslizamiento

&DUJDVHQWDOXG
Carga repartida:



KN/m2

Fuerza estabilizante normal:
Fuerza estabilizante horizontal:

Datos de cimentación
Profundidad de empotramiento:



m

Ángulo horizontal zapata:



grad

Máx. presión admisible:



KN/m



grad

Peso específico Js:



KN/m2

Coef. Rozamiento terreno-gavión:



26,10 KN/m
7,23 KN/m

Fuerza desestabilizante:

13,93 KN/m

F.S. frente Deslizamiento:

2,75

Cumple

Vuelco

Ángulo de fricción del sueloI:

Datos de las camadas

2

Camada

Ancho

Altura

 %$6(








Deplazamiento
respecto F






















Momento Volcador
Momento Estabilizante

7,96 KN.m
30,11 KN.m

F. S. frente Vuelco:

3,78

Cumple





Análisis de Muros de GAVIÓN

ALTURA 150 TALUD 0

RESULTADO ANÁLISIS

Tensiones Transmitidas al Terreno
Excentricidad (e = B/2-(Me-Mv)/V)
Ancho equivalente (B*= B-2e)

-0,03
0,94

Tensión transmitida (qb=V/B*.L)

46,45

m
m
2
KN/m

9,50

KN/m2

43,44
11,87

KN/m
KN/m

Tensión del terreno sobre
plano de cimentación
Fuerza vertical sobre zapata
Fuerza Horizontal sobre zapata

qh = c.Nc.dc.sc.ic+qo.Nq.dq.sq.iq+0,5.B*.gs.Ng.dg.sg.ig =

300,00

KN/m

2

Coeficientes Correctores (Terzaggui-Peck según Prandtl)
Nc =

Nq =

Ng =

Influencia al corte de terreno situado sobre cimentación (Brinch Hansen)
dc =

dq =

dg =

Influenciade la forma de la cimentación (De Beer)
sc =

sq =

sg =

Influencia de la resultante de las acciones sobre cimentación (Schultza,Odgaard)
ic =

iq =

ig =

Aplicando F.S.=3

qadm = 100,00

KN/m

2

>

qb = 46,45

KN/m2

Cumple
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Selección de listados

Selección de listados

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250

Fecha: 22/08/20

1.- NORMA Y MATERIALES

Fecha: 22/08/20

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Norma: EHE-08 (España)
2.00 kN/m²

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

(cm)

0.00 m

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Rasante

30cm

0.00 m

Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
250

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Sin empuje
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES

-2.50 m

40

Cota de la rasante: 0.00 m
-2.90 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

-2.90 m

Enrase: Trasdós

30

30

90

(cm)

Fase 1: Fase

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

7.- CARGAS

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

CARGAS EN EL TRASDÓS

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Tipo

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 20 %

Cota

Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.100 MPa

0.00 m

Fase

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

ESTRATOS
1 - RELLENO

Fase inicial Fase final

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.51

Referencias Cota superior

Datos

Uniforme En superficie Valor: 2 kN/m² Fase

Descripción

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.31
Densidad aparente: 18.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.63

0.00

-0.24

1.80

0.31

0.03

1.99

0.00

-0.49

3.71

0.99

0.17

3.41

0.00

-0.74

5.66

2.02

0.52

4.82

0.00

Altura: 2.50 m

-0.99

7.64

3.40

1.17

6.24

0.00

Espesor superior: 30.0 cm

-1.24

9.66

5.14

2.20

7.66

0.00

Espesor inferior: 30.0 cm

-1.49

11.72

7.23

3.71

9.07

0.00

-1.74

13.82

9.67

5.78

10.49

0.00

-1.99

15.95

12.47

8.49

11.90

0.00

-2.24

18.12

15.62

11.95

13.32

0.00

-2.49

20.33

19.13

16.23

14.74

0.00

Máximos

20.42
Cota: -2.50 m

19.28
Cota: -2.50 m

16.42
Cota: -2.50 m

14.79
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

5.- GEOMETRÍA
MURO

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 90.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Página 1
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250
Cota
(m)
Mínimos

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250

Fecha: 22/08/20

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.02 m

0.63
Cota: 0.00 m

Hipótesis

0.00
Cota: 0.00 m

Combinación

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

Fecha: 22/08/20

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.24

1.78

0.16

0.01

1.36

0.00

Armadura superior: 2Ø12

-0.49

3.68

0.68

0.10

2.78

0.00

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 21 cm

-0.74

5.61

1.55

0.36

4.19

0.00

-0.99

7.58

2.78

0.87

5.61

0.00

-1.24

9.58

4.36

1.73

7.03

0.00

-1.49

11.62

6.29

3.02

8.44

0.00

-1.74

13.70

8.58

4.84

9.86

0.00

-1.99

15.82

11.22

7.26

11.27

0.00

-2.24

17.97

14.21

10.39

12.69

0.00

-2.49

20.17

17.56

14.30

14.11

0.00

Máximos

20.25
Cota: -2.50 m

17.71
Cota: -2.50 m

14.48
Cota: -2.50 m

14.16
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.03 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CORONACIÓN

TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø10c/15

Vertical
Ø10c/15

Solape: 0.4 m

Horizontal
Ø10c/15

Solape: 0.4 m
ZAPATA

Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/30
Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

9.- COMBINACIONES

Referencia: Muro: muro H250 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250)

HIPÓTESIS
1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
2

Máximo: 353.5 kN/m
Calculado: 28.9 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Hipótesis
1

Valores

Criterio de CYPE

3 - Sobrecarga

Combinación

Comprobación
Comprobación a rasante en arranque muro:

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50

Estado

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 14 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 14 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 15 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0016

- Trasdós (-2.50 m):

Calculado: 0.00174

Cumple

- Intradós (-2.50 m):

Calculado: 0.00174

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

- Trasdós:

Mínimo: 0.00034

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00017

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00174

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Página 3

Calculado: 0.00174
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250

Fecha: 22/08/20

Referencia: Muro: muro H250 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250)
Comprobación

Valores

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00174

Estado

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00087

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00087

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 13 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Cumple

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Fecha: 22/08/20

Referencia: Zapata corrida: muro H250 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H250)
Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 0.1 MPa
Calculado: 0.0516 MPa Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.125 MPa
Calculado: 0.1017 MPa Cumple

Flexión en zapata:

Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 1.66 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.51 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 203.5 kN/m

- Trasdós:

Calculado: 31.3 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0 kN/m

Cumple

Longitud de anclaje:

Norma EHE-08. Artículo 69.5

Comprobación a cortante:

Máximo: 171.7 kN/m
Calculado: 23.3 kN/m Cumple

- Arranque trasdós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de solapes:

Cumple

Calculado: 0.4 m

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

- Base trasdós:

Mínimo: 0.35 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculado: 21 cm

- Trasdós:

Mínimo: 21 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.50 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.50 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 24.63 kN·m/m, Nd: 21.43 kN/m, Vd: 28.92
kN/m, Tensión máxima del acero: 162.357 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.24 m
Referencia: Zapata corrida: muro H250 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H250)
Valores

Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 2.52

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.53

Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Diámetro mínimo:

Información adicional:

Comprobación

Recubrimiento:
- Lateral:

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cumple
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Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo
3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H250

Fecha: 22/08/20

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300

Referencia: Zapata corrida: muro H250 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H250)

1.- NORMA Y MATERIALES

Comprobación
- Armadura longitudinal superior:
Cuantía geométrica mínima:

Valores

Estado

Norma: EHE-08 (España)

Calculado: 30 cm

Cumple

Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00094

Cumple

Cuantía mecánica mínima:

Calculado: 0.00094

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Fecha: 22/08/20

Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

Mínimo: 0.00023

Cumple

Mínimo: 0.00023

Cumple

Mínimo: 0.00018

Cumple

Empuje en el trasdós: Activo

Mínimo: 0.00056

Cumple

3.- DATOS GENERALES

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Sin empuje

Cota de la rasante: 0.00 m

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 23.79 kN·m/m

Enrase: Trasdós

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 7.30 kN·m/m

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Ángulo talud: 34 grados
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 20 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.100 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.51

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1 - RELLENO

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.31
Densidad aparente: 18.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 2.50 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300

Fecha: 22/08/20

Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 120.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Cota
(m)

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
2.00 kN/m²

(cm)

30cm

18.79

21.96

18.86

16.17

0.00

-2.49

21.07

26.18

24.80

17.59

0.00

Máximos

21.16
Cota: -2.50 m

26.36
Cota: -2.50 m

25.06
Cota: -2.50 m

17.64
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.02 m

1.99
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Rasante

34º

0.00 m

250

Cota
(m)

40

-2.50 m

-2.90 m

-2.90 m
30

30

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

-2.24

0.50 m

0.00 m

Fecha: 22/08/20

120

(cm)

Fase 1: Fase

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.24

1.81

0.43

0.03

3.56

0.00

-0.49

3.78

1.63

0.26

5.61

0.00

-0.74

5.78

3.21

0.83

7.03

0.00

-0.99

7.82

5.14

1.83

8.44

0.00

-1.24

9.90

7.43

3.36

9.86

0.00

-1.49

12.02

10.07

5.50

11.27

0.00

-1.74

14.18

13.07

8.34

12.69

0.00

-1.99

16.37

16.42

11.96

14.11

0.00

-2.24

18.60

20.12

16.47

15.52

0.00

-2.49

20.86

24.18

21.93

16.94

0.00

Máximos

20.95
Cota: -2.50 m

24.35
Cota: -2.50 m

22.17
Cota: -2.50 m

17.00
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.03 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

7.- CARGAS
9.- COMBINACIONES

CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Cota

Datos

HIPÓTESIS

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 2 kN/m² Fase

1 - Carga permanente

Fase

2 - Empuje de tierras

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Esfuerzos sin mayorar.

Hipótesis

FASE 1: FASE

Combinación

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.99

0.00

-0.24

1.86

0.89

0.08

5.08

0.00

-0.49

3.85

2.31

0.45

6.32

0.00

-0.74

5.87

4.06

1.21

7.71

0.00

-0.99

7.93

6.16

2.45

9.11

0.00

-1.24

10.03

8.62

4.25

10.52

0.00

-1.49

12.16

11.42

6.70

11.93

0.00

-1.74

14.33

14.58

9.90

13.34

0.00

-1.99

16.54

18.10

13.92

14.76

0.00
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1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300

Fecha: 22/08/20

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
1

2

Comprobación
3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):

CORONACIÓN

Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Armadura superior: 2Ø12

Separación libre mínima armaduras verticales:

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 21 cm

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø10c/15

Vertical
Ø10c/15

Solape: 0.4 m

Horizontal
Ø10c/15

Armadura

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal

Ø12c/30

Ø12c/30

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00087

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00087

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 13 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple
Cumple

Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 353.5 kN/m
Calculado: 39.5 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado

Cumple

Cumple

- Intradós:

Calculado: 14 cm

Cumple

Calculado: 15 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 15 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0016

- Trasdós (-2.50 m):

Calculado: 0.00174

Cumple

- Intradós (-2.50 m):

Calculado: 0.00174

Cumple

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculado: 21 cm

- Trasdós:

Mínimo: 21 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.50 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 37.59 kN·m/m, Nd: 22.55 kN/m, Vd: 39.54
kN/m, Tensión máxima del acero: 257.334 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.24 m
Referencia: Zapata corrida: muro H300 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H300)
Comprobación

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 2.83

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.59

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

Comprobación de estabilidad:

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Calculado: 0.4 m
Mínimo: 0.35 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.50 m

Máximo: 30 cm

- Trasdós:
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Cumple

- Base trasdós:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculado: 14 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:
Separación máxima armaduras horizontales:

Comprobación de fisuración:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

Referencia: Muro: muro H300 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300)

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Máximo: 171.8 kN/m
Calculado: 32.8 kN/m Cumple

Longitud de solapes:

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Criterio de CYPE

Comprobación a cortante:

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de pata en arranque: 30 cm

Valor introducido por el usuario.

Calculado: 0.00174

- Trasdós:

Mínimo: 0.00034

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00017

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00174

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):

Estado

Comprobación a flexión compuesta:

Ø12c/30
Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm

Inferior

Valores

- Trasdós, vertical:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Solape: 0.4 m
ZAPATA

Superior

Fecha: 22/08/20

Referencia: Muro: muro H300 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300)

Hipótesis
Combinación

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00174

Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300

Fecha: 22/08/20

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H300

Fecha: 22/08/20

Referencia: Zapata corrida: muro H300 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H300)

Referencia: Zapata corrida: muro H300 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H300)

Comprobación

Comprobación

Valores

Estado

Tensiones sobre el terreno:

- Armadura longitudinal superior:

Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:
- Tensión máxima:
Flexión en zapata:

Comprobación basada en criterios resistentes

Máximo: 0.1 MPa
Calculado: 0.0589 MPa Cumple
Máximo: 0.125 MPa
Calculado: 0.1078 MPa Cumple
Calculado: 3.77 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 2.78 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.55 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Cuantía geométrica mínima:

Máximo: 203.5 kN/m
Calculado: 42.6 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0 kN/m

Cumple

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00094

Cumple

Cuantía mecánica mínima:
- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Mínimo: 15 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: 0.00023

Cumple

Mínimo: 0.0002

Cumple

Mínimo: 0.00088

Cumple

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 39.47 kN·m/m

Mínimo: Ø12
Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Cumple

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 7.98 kN·m/m

- Armadura transversal inferior:

Separación máxima entre barras:

Mínimo: 0.00023

Información adicional:

- Arranque trasdós:

Diámetro mínimo:

Calculado: 0.00094

Se cumplen todas las comprobaciones

Norma EHE-08. Artículo 69.5

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Longitud de anclaje:

Recubrimiento:
- Lateral:

Estado

Calculado: 30 cm
Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

- Armadura transversal inferior:

- Trasdós:

Valores

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo
3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H350

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H350

Fecha: 22/08/20

Fecha: 22/08/20

Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 30.0 / 130.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

2.00 kN/m²

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

1.00 m

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

(cm)

0.00 m

Rasante

34º

30cm

0.00 m

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Sin empuje
250

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
-2.50 m

40

Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción

-2.90 m

-2.90 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

30

30

130

(cm)

Fase 1: Fase

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Ángulo talud: 34 grados
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

7.- CARGAS

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 20 %

CARGAS EN EL TRASDÓS

Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.100 MPa

Tipo

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.51

1 - RELLENO

0.00 m

Datos

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 2 kN/m² Fase

Descripción

Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

ESTRATOS
Referencias Cota superior

Cota

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.31
Densidad aparente: 18.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 2.50 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Página 1

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.99

0.00

-0.24

1.86

0.90

0.08

5.54

0.00

-0.49

3.89

2.75

0.49

9.25

0.00

-0.74

6.00

5.24

1.44

10.60

0.00

-0.99

8.13

8.06

3.05

11.99

0.00

-1.24

10.30

11.24

5.41

13.39

0.00

-1.49

12.51

14.76

8.59

14.79

0.00

-1.74

14.76

18.63

12.70

16.20

0.00

-1.99

17.04

22.86

17.81

17.61

0.00
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Cota
(m)

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H350

Fecha: 22/08/20

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

Hipótesis

-2.24

19.36

27.44

24.02

19.02

0.00

Combinación

-2.49

21.72

32.37

31.41

20.44

0.00

1

1.00 1.00

Máximos

21.82
Cota: -2.50 m

32.57
Cota: -2.50 m

31.73
Cota: -2.50 m

20.49
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

2

1.00 1.00 0.60

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.02 m

1.99
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1

2

3

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Armadura superior: 2Ø12

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.24

1.81

0.43

0.03

3.56

0.00

-0.49

3.79

1.78

0.26

7.26

0.00

-0.74

5.86

3.99

0.94

9.86

0.00

-0.99

7.98

6.63

2.21

11.27

0.00

-1.24

10.14

9.63

4.19

12.69

0.00

-1.49

12.33

12.98

6.96

14.11

0.00

-1.74

14.56

16.68

10.60

15.52

0.00

-1.99

16.82

20.74

15.21

16.94

0.00

-2.24

19.12

25.15

20.86

18.36

0.00

-2.49

21.46

29.92

27.67

19.77

0.00

Máximos

21.56
Cota: -2.50 m

30.12
Cota: -2.50 m

27.96
Cota: -2.50 m

19.83
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.03 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 20 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø10c/15

Vertical
Ø12c/20

Solape: 0.4 m

HIPÓTESIS

ZAPATA
Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal
Ø12c/25
Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm

Inferior

Ø12c/30

Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: muro H350 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H350)
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 368.2 kN/m
Calculado: 48.8 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

1 - Carga permanente

Separación libre mínima armaduras horizontales:

2 - Empuje de tierras

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
1

2

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 14 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 14 cm

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

3

Estado

- Trasdós:
Separación máxima armaduras horizontales:

Hipótesis

Horizontal
Ø10c/15

Solape: 0.5 m

Criterio de CYPE

Combinación

Fecha: 22/08/20

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 15 cm

Cumple

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

- Trasdós (-2.50 m):

Calculado: 0.00174

Cumple

5

1.00 1.00 1.50

- Intradós (-2.50 m):

Calculado: 0.00174

Cumple

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0016

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

- Trasdós:

Mínimo: 0.00037

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00017

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00188

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5
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Calculado: 0.00174

Página 4

Selección de listados

Selección de listados

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H350

Fecha: 22/08/20

Referencia: Muro: muro H350 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H350)
Comprobación

Valores

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00188
Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00087
Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00087

Estado

Cumple

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1

Estado

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.54

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm

Cumple

- Tensión media:

Máximo: 0.1 MPa
Calculado: 0.0657 MPa Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.125 MPa
Calculado: 0.1189 MPa Cumple

Flexión en zapata:

Comprobación basada en criterios resistentes

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m Cumple

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.62 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Comprobación a cortante:

Máximo: 171.5 kN/m
Calculado: 41 kN/m
Cumple

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Canto mínimo:
- Zapata:

Valores

Cumple

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 3.61 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

Calculado: 20 cm

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación

- Armado superior trasdós:

- Armadura vertical Trasdós, vertical:
Comprobación a flexión compuesta:

Referencia: Zapata corrida: muro H350 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H350)

Valor introducido por el usuario.

Cumple

Calculado: 17.6 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Fecha: 22/08/20

Tensiones sobre el terreno:

- Trasdós, vertical:
Separación máxima entre barras:

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H350

Cumple

Longitud de solapes:

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.5 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.4 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 203.5 kN/m

- Trasdós:

Calculado: 51.7 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0 kN/m

Cumple

- Arranque trasdós:

Mínimo: 15.6 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

Longitud de anclaje:

Norma EHE-08. Artículo 69.5

- Trasdós:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

- Intradós:

Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.50 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.50 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 47.59 kN·m/m, Nd: 23.53 kN/m, Vd: 48.86
kN/m, Tensión máxima del acero: 323.047 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.24 m

Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Diámetro mínimo:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Mínimo: Ø12

Referencia: Zapata corrida: muro H350 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H350)

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

Comprobación

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Valores

Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 2.84

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Cumple
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Cumple

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H350

Fecha: 22/08/20

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H400

Referencia: Zapata corrida: muro H350 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H350)

1.- NORMA Y MATERIALES

Comprobación

Valores

Estado

Norma: EHE-08 (España)

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Fecha: 22/08/20

Tipo de ambiente: Clase IIa

Separación mínima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo
3.16

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Mínimo: 10 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Calculado: 0.00094

Cumple

2.- ACCIONES

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00094

Cumple

Empuje en el intradós: Sin empuje

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00094

Cumple

Empuje en el trasdós: Activo

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00113

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Mínimo: 0.00023
Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Mínimo: 0.00028
Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Mínimo: 0.00022
Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal superior:

Mínimo: 0.00108
Calculado: 0.00113

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

- Armadura longitudinal inferior:

Cuantía mecánica mínima:
Norma EHE-08. Artículo 55
Norma EHE-08. Artículo 55

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Se cumplen todas las comprobaciones

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Ángulo talud: 34 grados

Información adicional:

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 51.13 kN·m/m

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 20 %

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 8.96 kN·m/m

Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.100 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.51

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1 - RELLENO

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.31
Densidad aparente: 18.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 2.50 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H400

Fecha: 22/08/20

Con puntera y talón
Canto: 40 cm
Vuelos intradós / trasdós: 40.0 / 140.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Cota
(m)

6.- ESQUEMA DE LAS FASES
2.00 kN/m²

Fecha: 22/08/20

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

-2.24

19.85

32.01

27.62

21.87

0.00

-2.49

22.28

37.66

36.23

23.28

0.00

Máximos

22.38
Cota: -2.50 m

37.89
Cota: -2.50 m

36.60
Cota: -2.50 m

23.34
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.02 m

1.99
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.50 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)
(cm)

34º

30cm

Rasante
0.00 m

250

0.00 m

40

-2.50 m

-2.90 m

-2.90 m
40

30

140

(cm)

Fase 1: Fase

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.24

1.81

0.43

0.03

3.56

0.00

-0.49

3.79

1.78

0.26

7.26

0.00

-0.74

5.87

4.06

0.94

10.97

0.00

-0.99

8.05

7.24

2.28

14.11

0.00

-1.24

10.27

10.95

4.49

15.52

0.00

-1.49

12.54

15.01

7.66

16.94

0.00

-1.74

14.84

19.42

11.89

18.36

0.00

-1.99

17.18

24.19

17.26

19.77

0.00

-2.24

19.56

29.31

23.86

21.19

0.00

-2.49

21.98

34.78

31.77

22.61

0.00

Máximos

22.07
Cota: -2.50 m

35.01
Cota: -2.50 m

32.12
Cota: -2.50 m

22.66
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.03 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

7.- CARGAS
9.- COMBINACIONES

CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Cota

Datos

HIPÓTESIS

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 2 kN/m² Fase

1 - Carga permanente

Fase

2 - Empuje de tierras

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Esfuerzos sin mayorar.

Hipótesis

FASE 1: FASE

Combinación

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.99

0.00

-0.24

1.86

0.90

0.08

5.54

0.00

-0.49

3.89

2.75

0.49

9.25

0.00

-0.74

6.03

5.53

1.46

12.95

0.00

-0.99

8.24

9.07

3.22

14.86

0.00

-1.24

10.48

12.96

5.90

16.25

0.00

-1.49

12.77

17.19

9.60

17.65

0.00

-1.74

15.09

21.78

14.39

19.06

0.00

-1.99

17.45

26.72

20.37

20.46

0.00
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1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50
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Fecha: 22/08/20

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
1

2

Comprobación
3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):

CORONACIÓN

Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Armadura superior: 2Ø12

Separación libre mínima armaduras verticales:

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 21 cm

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø10c/15

Vertical
Ø12c/20

Solape: 0.4 m

Horizontal
Ø10c/15

Armadura

Longitudinal
Ø12c/30

Transversal

Ø12c/30

Ø12c/30

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00087

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00087

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 17.6 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple
Cumple

Comprobación a cortante:

Máximo: 171.6 kN/m
Calculado: 47.8 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.5 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.4 m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de pata en arranque: 30 cm

Longitud de solapes:

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: muro H400 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H400)
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 368.2 kN/m
Calculado: 56.8 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm

Criterio de CYPE

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

- Trasdós:
- Intradós:
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Estado

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 14 cm
Calculado: 14 cm

- Intradós:

Calculado: 15 cm

Cumple

Mínimo: 0.0016

- Trasdós (-2.50 m):

Calculado: 0.00174

Cumple

- Intradós (-2.50 m):

Calculado: 0.00174

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

Mínimo: 20 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Se cumplen todas las comprobaciones
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.50 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.50 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 54.91 kN·m/m, Nd: 24.37 kN/m, Vd: 56.84
kN/m, Tensión máxima del acero: 375.408 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.24 m
Referencia: Zapata corrida: muro H400 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H400)
Comprobación

Calculado: 0.00174

- Trasdós:

Mínimo: 0.00037

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00017

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00188

Calculado: 21 cm

- Trasdós:

Información adicional:

Máximo: 30 cm
Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Cumple

Calculado: 15 cm

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Cumple

- Trasdós:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00188

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):

Estado

Comprobación a flexión compuesta:

Ø12c/20
Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm

Inferior

Valores

- Trasdós, vertical:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Solape: 0.5 m
ZAPATA

Superior

Fecha: 22/08/20

Referencia: Muro: muro H400 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H400)

Hipótesis
Combinación

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H400

Cumple
Página 4

Valores

Estado

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 2
Calculado: 3.3

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.56

Cumple

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Página 5

Selección de listados

Selección de listados

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H400

Fecha: 22/08/20

Referencia: Zapata corrida: muro H400 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H400)
Comprobación
Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1

Valores
Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm

Estado

Cumple

Valor introducido por el usuario.

- Tensión máxima:

Fecha: 22/08/20

Referencia: Zapata corrida: muro H400 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H400)
Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre barras:

Tensiones sobre el terreno:
- Tensión media:

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H400

Máximo: 0.1 MPa
Calculado: 0.0697 MPa Cumple
Máximo: 0.125 MPa
Calculado: 0.1087 MPa Cumple

Flexión en zapata:

Comprobación basada en criterios resistentes

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo
3.16

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00141

Cumple

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 3.96 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Mínimo: 0.00023
Calculado: 0.00094

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.95 cm²/m
Calculado: 3.77 cm²/m Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Mínimo: 0.00035
Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Mínimo: 0.00033
Calculado: 0.00094

Cumple

- Armadura transversal superior:

Mínimo: 0.00116
Calculado: 0.00141

Cumple

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 203.5 kN/m

Cuantía mecánica mínima:
Norma EHE-08. Artículo 55
Norma EHE-08. Artículo 55

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

- Trasdós:

Calculado: 54 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 7.1 kN/m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Se cumplen todas las comprobaciones

Longitud de anclaje:

Norma EHE-08. Artículo 69.5

Información adicional:

- Arranque trasdós:

Mínimo: 18.1 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 32.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Diámetro mínimo:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Calculado: Ø12

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 13.59 kN·m/m

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Separación máxima entre barras:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 55.98 kN·m/m

Cumple

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 30 cm

Cumple
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H450

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H450

Fecha: 22/08/20

Fecha: 22/08/20

Con puntera y talón
Canto: 50 cm
Vuelos intradós / trasdós: 40.0 / 150.0 cm
Hormigón de limpieza: 7 cm

1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

2.00 kN/m²

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm

2.00 m

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES

(cm)

0.00 m

34º

40cm

Rasante
0.00 m

Empuje en el intradós: Sin empuje
Empuje en el trasdós: Activo
250

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós

50

-2.50 m

Longitud del muro en planta: 10.00 m

-3.00 m

-3.00 m

Sin juntas de retracción

40

Tipo de cimentación: Zapata corrida

40

150

(cm)

Fase 1: Fase

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
7.- CARGAS

Ángulo talud: 34 grados
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

CARGAS EN EL TRASDÓS

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 20 %
Evacuación por drenaje: 100 %

Tipo

Tensión admisible: 0.100 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.51

1 - RELLENO

0.00 m

Datos

Fase inicial Fase final
Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

ESTRATOS
Referencias Cota superior

Cota

Uniforme En superficie Valor: 2 kN/m² Fase

Descripción

FASE 1: FASE

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.31
Densidad aparente: 18.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 2.50 m
Espesor superior: 40.0 cm
Espesor inferior: 40.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Página 1

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.99

0.00

-0.24

2.45

0.90

0.07

5.54

0.00

-0.49

5.10

2.75

0.47

9.25

0.00

-0.74

7.84

5.53

1.43

12.95

0.00

-0.99

10.68

9.23

3.18

16.66

0.00

-1.24

13.61

13.78

5.94

19.12

0.00

-1.49

16.59

18.74

9.90

20.51

0.00

-1.74

19.60

24.04

15.13

21.91

0.00

-1.99

22.64

29.69

21.72

23.32

0.00

-2.24

25.73

35.70

29.76

24.72

0.00
Página 2

Selección de listados

Selección de listados

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H450
Cota
(m)

28.85

42.06

39.34

26.13

0.00

Máximos

28.97
Cota: -2.50 m

42.32
Cota: -2.50 m

39.75
Cota: -2.50 m

26.19
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.02 m

1.99
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

CORONACIÓN

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.24

2.40

0.43

0.03

3.56

0.00

-0.49

4.99

1.78

0.25

7.26

0.00

-0.74

7.69

4.06

0.92

10.97

0.00

-0.99

10.48

7.26

2.24

14.67

0.00

-1.24

13.36

11.39

4.47

18.34

0.00

-1.49

16.32

16.16

7.81

19.77

0.00

-1.74

19.31

21.28

12.37

21.19

0.00

-1.99

22.33

26.75

18.25

22.61

0.00

-2.24

25.40

32.58

25.54

24.02

0.00

-2.49

28.50

38.77

34.32

25.44

0.00

Máximos

28.63
Cota: -2.50 m

39.02
Cota: -2.50 m

34.70
Cota: -2.50 m

25.50
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.04 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES

Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø16c/30

Vertical
Ø12c/15

Solape: 0.4 m

1 - Carga permanente

ZAPATA
Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/25

Transversal
Ø12c/25
Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm

Inferior

Ø12c/25

Ø12c/25
Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: muro H450 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H450)
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 507.7 kN/m
Calculado: 63.4 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 40 cm

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

2 - Empuje de tierras

Separación libre mínima armaduras horizontales:

3 - Sobrecarga

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis
2

Estado

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós:

Calculado: 28.4 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 28.4 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:

3

Horizontal
Ø16c/30

Solape: 0.5 m

Criterio de CYPE

HIPÓTESIS

1

Hipótesis
Combinación

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Combinación

Fecha: 22/08/20

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

-2.49

Cota
(m)

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H450

Fecha: 22/08/20

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

- Trasdós (-2.50 m):

Calculado: 0.00167

Cumple

6

1.35 1.00 1.50

- Intradós (-2.50 m):

Calculado: 0.00167

Cumple

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50

- Trasdós:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Mínimo: 0.0016

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

- Trasdós:

Mínimo: 0.00037

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00013

Cumple

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00188

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5
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Calculado: 0.00167
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Fecha: 22/08/20

Referencia: Muro: muro H450 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H450)
Comprobación

Valores

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00188
Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00065
Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00065

Estado

Cumple

Cumple

Fecha: 22/08/20

Referencia: Zapata corrida: muro H450 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H450)
Comprobación
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:
Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1

Valores

Estado

Mínimo: 1.5
Calculado: 1.65

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 12.6 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H450

- Tensión media:

Máximo: 0.1 MPa
Calculado: 0.0789 MPa Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.125 MPa
Calculado: 0.1135 MPa Cumple

Flexión en zapata:

Comprobación basada en criterios resistentes

Mínimo: 3.54 cm²/m

Cumple

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0.8 cm²/m

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Cumple

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación a cortante:

Máximo: 212.6 kN/m
Calculado: 49.7 kN/m Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Cumple

Longitud de solapes:

- Armado superior trasdós:

Calculado: 4.52 cm²/m

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Máximo: 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 242 kN/m

- Trasdós:

Calculado: 56.4 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0 kN/m

Cumple

- Arranque trasdós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

Longitud de anclaje:

Norma EHE-08. Artículo 69.5

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.5 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.4 m

- Arranque intradós:

Cumple

Mínimo: 17 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

- Trasdós:
- Intradós:
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Mínimo: 0 cm
Calculado: 31 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Diámetro mínimo:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.50 m

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.50 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 59.63 kN·m/m, Nd: 31.20 kN/m, Vd: 63.48
kN/m, Tensión máxima del acero: 203.576 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.14 m
Referencia: Zapata corrida: muro H450 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H450)
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Recubrimiento:
- Lateral:

Mínimo: 2
Calculado: 3.73

Cumple
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- Armadura transversal inferior:

Mínimo: Ø12
Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H450

Fecha: 22/08/20

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H500

Referencia: Zapata corrida: muro H450 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H450)

1.- NORMA Y MATERIALES

Comprobación

Norma: EHE-08 (España)

Valores

Estado

Fecha: 22/08/20

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Separación mínima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo
3.16

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.0009

Cumple

2.- ACCIONES

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.0009

Cumple

Empuje en el intradós: Sin empuje

Cuantía mecánica mínima:

Empuje en el trasdós: Activo

Calculado: 0.0009

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 55

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Artículo 55

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Tamaño máximo del árido: 30 mm

Mínimo: 0.00022

Cumple

Mínimo: 0.00022

Cumple

Mínimo: 0.00023

Cumple

Mínimo: 0.0009

Cumple

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Sin juntas de retracción
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 65.61 kN·m/m

Ángulo talud: 34 grados

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 14.96 kN·m/m

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 20 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Tensión admisible: 0.100 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.51

ESTRATOS
Referencias Cota superior
1 - RELLENO

0.00 m

Descripción

Coeficientes de empuje

Activo trasdós: 0.31
Densidad aparente: 18.00 kN/m³
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

5.- GEOMETRÍA
MURO
Altura: 2.50 m
Espesor superior: 40.0 cm
Espesor inferior: 40.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H500

Fecha: 22/08/20

Con puntera y talón
Canto: 50 cm
Vuelos intradós / trasdós: 40.0 / 150.0 cm
Hormigón de limpieza: 7 cm

Cota
(m)

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

Máximos

29.34
Cota: -2.50 m

45.86
Cota: -2.50 m

41.88
Cota: -2.50 m

29.04
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.02 m

1.99
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

2.00 kN/m²

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

2.50 m

Cota
(m)

34º
(cm)

Rasante

40cm

0.00 m

250

0.00 m

50

-2.50 m

-3.00 m

-3.00 m
40

40

150

(cm)

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
Cota

Datos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.24

2.40

0.43

0.03

3.56

0.00

-0.49

4.99

1.78

0.25

7.26

0.00

-0.74

7.69

4.06

0.92

10.97

0.00

-0.99

10.48

7.26

2.24

14.67

0.00

-1.24

13.36

11.39

4.47

18.37

0.00

-1.49

16.35

16.45

7.82

22.08

0.00

-1.74

19.41

22.26

12.53

24.02

0.00

-1.99

22.51

28.45

18.73

25.44

0.00

-2.24

25.65

34.98

26.52

26.86

0.00

-2.49

28.83

41.87

35.97

28.27

0.00

Máximos

28.96
Cota: -2.50 m

42.16
Cota: -2.50 m

36.39
Cota: -2.50 m

28.33
Cota: -2.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.04 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1 - Carga permanente

Fase

2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Esfuerzos sin mayorar.

Hipótesis

FASE 1: FASE

Combinación

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

0.00

HIPÓTESIS

Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 2 kN/m² Fase

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

9.- COMBINACIONES

CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo

Fecha: 22/08/20

Ley de axiles Ley de cortantes Ley de momento flector Ley de empujes Presión hidrostática
(kN/m)
(kN/m)
(kN·m/m)
(kN/m²)
(kN/m²)

0.00

0.00

0.00

0.00

1.99

0.00

-0.24

2.45

0.90

0.07

5.54

0.00

-0.49

5.10

2.75

0.47

9.25

0.00

-0.74

7.84

5.53

1.43

12.95

0.00

-0.99

10.68

9.23

3.18

16.66

0.00

-1.24

13.62

13.86

5.94

20.36

0.00

-1.49

16.66

19.39

9.97

23.47

0.00

-1.74

19.74

25.41

15.43

24.77

0.00

-1.99

22.86

31.78

22.44

26.17

0.00

-2.24

26.02

38.50

31.08

27.57

0.00

-2.49

29.22

45.57

41.43

28.98

0.00
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1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

4

1.35 1.50

5

1.00 1.00 1.50

6

1.35 1.00 1.50

7

1.00 1.50 1.50

8

1.35 1.50 1.50
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H500

Fecha: 22/08/20

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
1

2

Comprobación
3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.50 m):

CORONACIÓN

Norma EHE-08. Artículo 42.3.3

Armadura superior: 2Ø12

Separación libre mínima armaduras verticales:

Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm

Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical

Trasdós
Horizontal

Ø10c/30

Ø16c/30

Vertical
Ø12c/15

Solape: 0.4 m

Horizontal
Ø16c/30

Armadura

Longitudinal
Ø12c/25

Transversal

Ø12c/25

Estado

Mínimo: 0.00153
Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 0.00027
Calculado: 0.00065

Cumple

Mínimo: 1e-005
Calculado: 0.00065

Cumple

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 12.6 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 28 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:

Máximo: 30 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 15 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 30 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:

Cumple

Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Ø12c/22
Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm

Inferior

Valores

- Trasdós, vertical:

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Solape: 0.5 m
ZAPATA

Superior

Fecha: 22/08/20

Referencia: Muro: muro H500 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H500)

Hipótesis
Combinación

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H500

Ø12c/25
Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm

Comprobación a cortante:

Máximo: 212.7 kN/m
Calculado: 53.4 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

- Base trasdós:

Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.5 m

Cumple

- Base intradós:

Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.4 m

Cumple

- Trasdós:

Mínimo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm
Calculado: 31 cm

Cumple

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Norma EHE-08. Artículo 49.2.3

Longitud de pata en arranque: 30 cm

Longitud de solapes:

Norma EHE-08. Artículo 69.5.2

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: muro H500 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H500)
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 507.7 kN/m
Calculado: 68.7 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:

Mínimo: 20 cm
Calculado: 40 cm

Criterio de CYPE

Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 69.4.1

Estado

Cumple

Mínimo: 3.7 cm

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

- Trasdós:

Calculado: 28.4 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 28.4 cm

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Se cumplen todas las comprobaciones

Máximo: 30 cm

- Trasdós:

Calculado: 30 cm

Cumple

Información adicional:

- Intradós:

Calculado: 30 cm

Cumple

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.50 m

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.50 m

Mínimo: 0.0016

- Trasdós (-2.50 m):

Calculado: 0.00167

Cumple

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.50 m, Md: 62.82 kN·m/m, Nd: 31.75 kN/m, Vd: 68.79
kN/m, Tensión máxima del acero: 215.187 MPa

- Intradós (-2.50 m):

Calculado: 0.00167

Cumple

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.14 m

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical)

- Trasdós:
- Intradós:
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.50 m):
Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

Referencia: Zapata corrida: muro H500 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H500)

Calculado: 0.00167
Cumple

Comprobación

Mínimo: 0.00013

Cumple

Comprobación de estabilidad:

Mínimo: 0.0009
Calculado: 0.00188

Cumple

Mínimo: 0.00037

Estado

Mínimo: 2
Calculado: 3.81

Cumple

Valor introducido por el usuario.

- Coeficiente de seguridad al vuelco:
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Valores
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HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H500

Fecha: 22/08/20

HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION H500

Fecha: 22/08/20

Referencia: Zapata corrida: muro H500 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H500)

Referencia: Zapata corrida: muro H500 (HUERTO URBANO ESPLUGUES MONTSERRAT - CONTENCION
H500)

Comprobación

Comprobación

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:
Canto mínimo:
- Zapata:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.1

Valores
Mínimo: 1.5
Calculado: 1.63
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm

Estado
Cumple

Cumple

Valor introducido por el usuario.

- Tensión máxima:

Máximo: 0.1 MPa
Calculado: 0.085 MPa

Cumple

Máximo: 0.125 MPa
Calculado: 0.1184 MPa Cumple

Flexión en zapata:

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo
3.16

Mínimo: 3.78 cm²/m
Calculado: 5.14 cm²/m Cumple

Mínimo: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 22 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 25 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Mínimo: 0.0009

Norma EHE-08. Artículo 42.3.5

- Armadura longitudinal inferior:

Comprobación basada en criterios resistentes

- Armado superior trasdós:

Estado

Calculado: 25 cm

Separación mínima entre barras:

Tensiones sobre el terreno:
- Tensión media:

Valores

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00102

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 5.14 cm²/m Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Mínimo: 0.00022
Calculado: 0.0009

Cumple

Mínimo: 0.84 cm²/m
Calculado: 4.52 cm²/m Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Mínimo: 0.00025
Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura transversal inferior:

Mínimo: 0.00024
Calculado: 0.0009

Cumple

- Armadura transversal superior:

Mínimo: 0.00094
Calculado: 0.00102

Cumple

- Armado inferior intradós:
Esfuerzo cortante:

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 242 kN/m

Cuantía mecánica mínima:
Norma EHE-08. Artículo 55
Norma EHE-08. Artículo 55

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

- Trasdós:

Calculado: 60.1 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 0 kN/m

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2

Longitud de anclaje:

Se cumplen todas las comprobaciones

Norma EHE-08. Artículo 69.5

Información adicional:

- Arranque trasdós:

Mínimo: 15 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

- Arranque intradós:

Mínimo: 17 cm
Calculado: 42.6 cm

Cumple

- Armado inferior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado inferior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior trasdós (Patilla):

Mínimo: 0 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

- Armado superior intradós (Patilla):

Mínimo: 15 cm
Calculado: 20 cm

Cumple

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm

Cumple

Recubrimiento:
- Lateral:

Norma EHE-08. Artículo 37.2.4.1

Diámetro mínimo:

Norma EHE-08. Artículo 58.8.2.

Calculado: Ø12

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Norma EHE-08. Artículo 42.3.1

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 15.77 kN·m/m

Mínimo: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Separación máxima entre barras:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 69.96 kN·m/m

Cumple

Máximo: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 25 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 22 cm

Cumple
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1.

INTRODUCCIÓ

La parcel.la objecte del Projecte no està urbanitzada i per tant no es preveu trobar
serveis existents, a banda de una canonada del la xarxa de clavegueram de la que
han facilitat posició i tipologia els Tècnics de l’Ajuntament.
Es preveu reconduir el desguàs de dues fosses sèptiques existents ala finca del
carrer Montserrat nº1 i abocar-los a la galeria existent de formigó, situada al marge
sud de la parcel.la.

2.

SERVEIS AFECTATS

Únicament la petita afecció indicada a l’apartat anterior, relativa a un increment
menyspreable del cabal de la galeria existent.

3.

CONCLUSIÓ

Les afectacions als serveis existents a la zona son menyspreables.
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4.
1.

A partir de les tasques principals a executar, s’ha desenvolupat la programació de les
obres per aprofitar al màxim els equip.

2.

PROCÉS CONSTRUCTIU

INTRODUCCIÓ

REPLANTEIG I TREBALLS PREVIS

A continuació es descriu el procés constructiu plantejat per el desenvolupament de les
obres projectades i les diferents fases a tenir en compte.
4.1. TREBALLS PREVIS
Es durà a terme una esbrossada general de la pacel.la i es retiraran tots els elements

Es procedirà a replantejar cada una de les estructures (arquetes i atalls provisionals)

de l’actual mur de contenció en mal estat que impedeixin l’execució del nou mur de

així com la traça de les canonades.

gabions.

En aquest cas, el replanteig de les obres es portarà a terme mitjançant un equip dirigit
pel l’encarregat de l’obra, que replantejarà cada una de les obres.

3.

EQUIPS DE TREBALL

A l’hora de confeccionar els equips de treball, s’han tingut en conte els següents punts:
-

Accessibilitat de l’obra, per determinar el tipus de maquinaria

-

Rendiments de la màquina proposada

-

Volums de cada activitat a realitzar

-

Recursos disponibles

4.2. DESGUAS FOSES
Es deriven mitjançant canonada PE100 SN-8 DN200 soterrada, els desguassos de
dues foses sèptiques existents a la parcel.la. Les canonades es colꞏloquen en rasa a
celobert i es formigona la meitat inferior de la secció. Es realitzen tres arquetes de
connexió en els punts inici-final de la canonada.
4.3. MUR DE GABIONS
Construcció d’un mur de contenció per gravetat de gabions i posterior rebliment del
trasdos fins assolir la cota de la parcelꞏla superior. En primer lloc s’excava la rasa en la

Els recursos s’assignaran a diferents equips de treball, que realitzaran les activitats

que restarà enclastada la base dels murs i posteriorment es compacta. A continuació

seleccionades. En funció de quins recursos s’assignen a cada equip per a la execució

en formen els murs de gabions i per finalitzar es replena i compacta el trasdos dels

d’una activitat s’obtindrà un rendiment determinat.

mateixos.

Cal indicar que per a l’execució d’una mateixa activitat es poden formar
diferents equips de treball (mitjançant l’assignació de recursos diferents i/o múltiples
si es disposa de més d’una unitat dels recursos) amb rendiments igualment diferents.
Per altre costat un mateix recurs podrà formar part de diferents equips de treball
sempre que aquests no coincideixen en el temps.

4.4. ACONDICIONAMENT
Finalment es procedeix al acondicionament general del entorn, procedint a la
hidrosembra del talús dels murs, la colꞏlocació d’un tanca de simple torsió en el límit
de la parcelꞏla i d’una xarxa metàlꞏlica de protecció del talús sud per reduir l’erosió del
mateix i reduir els despreniments.

Mitjançant la unió dels recursos de personal i els recursos de maquinaria i
medis materials, s’han confeccionat un equips de treball a la vegada han determinat
el desenvolupament de la planificació prevista per a l’execució de la present obra,
(apartat Programa de treballs).

Annex núm. 6: Pla d’obra
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5.

DIAGRAMA DE GANTT

A partir del procés constructiu definit i de les diferents fases resultants, la seva relació
temporal i l’assignació d’equips, es planteja un diagrama de Gantt per analitzar el
termini d’execució de les obres, que s’estima en dos (2) mesos.
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APÈNDIX 1: DIAGRAMA DE GANTT
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1.

INTRODUCCIÓ

La configuració del banc de preus BEDEC s’ha efectuat d’acord als següents
paràmetres:
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MA D’OBRA
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1.

OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

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

EXECUTIU

PELS

TREBALLS

D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES

Colꞏlegiat núm.

33.465

Despatx professional

STRUMA2005, SLP

Població

Barcelona

4. DADES DEL PROJECTE

DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008, així com complir amb les
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat

4.1

de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part

AUTOR/S DEL PROJECTE
Autor del projecte

Antonio Mailan Escolano

Titulació

Enginyer de Camins, C.P.

Colꞏlegiat núm.

33.465

els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions

Despatx professional

STRUMA2005, SLP

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva

Població

Barcelona

del/s Contractista/es.
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,

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

4.2

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les

Coordinador de S i S designat

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant

3.

PROMOTOR – PROPIETARI
Promotor

AJUNTAMENT ESPLUGUES DE LLOBREGAT

NIF

P 0807600 B

Adreça

Plaça Santa Magdalena 5-6

Població

08950 Esplugues de Llobregat

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.

Antonio Mailan Escolano

Titulació

Enginyer de Camins, C.P.

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria

Antonio Mailan Escolano

pel promotor

l’Autoritat Laboral.

2.

COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L' ELABORACIÓ DEL PROJECTE

4.3

Titulació

Enginyer de Camins, C.P.

Colꞏlegiat núm.

33.465

Despatx professional

STRUMA2005, SLP

Població

Barcelona

TIPOLOGIA DE L'OBRA

De manera general, la tipologia de les obres a desenvolupar pot classificar-se de la
següent manera:
-

Esbrossada general del terreny i retirada de restes del mur de contenció existent.

-

Construcció d’un mur de contenció per gravetat de gabions i posterior rebliment
del trasdos fins assolir la cota de la parcelꞏla superior.

-

Desguàs de dues foses sèptiques en la galeria de formigó existent a la parcel.la.

1
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4.4

SITUACIÓ

4.10 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

El Projecte es desenvolupa a la població d’Esplugues de Llobregat, a la comarca del
Baix Llobregat, província de Barcelona.
4.5

COMUNICACIONS

Telèfons Ajuntaments

Per carretera :
4.6

4.7

Població

Telèfon

Abrera

93 371 33 50 / 900 300 082

Autovia B-23 i carretera N-340

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS
Aigua:

AIGÜES DE BARCELONA

Emergències:

112

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE DEL PROJECTE

L’import líquid aproximat de l’obra, es de 90.504,87 € (noranta mil cinc-cents quatre
euros, amb vuitanta-set cèntims).
4.8

TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de dos (2) mesos.
4.9

MÀ D'OBRA PREVISTA

A causa de la tipologia de l’obra i la seva durada s’avalua que la mà d’obra en punta
d’execució és de 6 persones.

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria

-

Cap de colla

-

Oficial 1a

-

Oficial 1a paleta

-

Oficial 1a ferrallista

-

Oficial 1a soldador

-

Oficial 1a pintor

-

Oficial 1a muntador

-

Ajudant ferrallista

-

Ajudant pintor

-

Ajudant muntador

-

Ajudant

-

Manobre

-

Manobre especialista

4.11 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA
-

Malla TT 2.70m i pas de malla 8x10cm.

-

Pedra per a gabions d 807200mm, densitat 25 KN/m3

-

Pedra calcària carejada per acabat gabions.

-

Aigua

-

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

-

Sorra de sílice, de 0 a 3,5mm

-

Malla TT 2.70m i pas de malla 8x10cm.

-

Pedra per a gabions d 807200mm, densitat 25 KN/m3

-

Pedra calcària carejada per acabat gabions.
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-

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs

-

Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

-

Formigó hm-20/p/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat

-

Grua autopropulsada de 12 t

-

Formigonera de 165 l

-

Vibrador intern de formigó d'alta freqüència

-

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

-

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

-

Grup electrogen de 20 a 30 kva

-

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió

-

Equip de raig de sorra

gruix amb la part proporcional de marc d'acer galvanitzat en calent sense

-

Màquina de raig d'aigua a pressió

frontisses.

-

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilè

20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
-

Formigó ha-25/b/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

-

Morter de ciment 1:4

-

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

-

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm, d:8-8 mm, b 500
sd, 6x2,2 m, segons une 36092

-

Tapa de xapa d'alumini estriat amb posterior anoditzat plata-mate de 4 mm de

-

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

-

Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos

-

Desencofrant

-

Materials auxiliars per a encofrar

-

Totxana de 29 x 14 x 10 cm r 7 n/mm2

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha

-

Tub 150 mm, de polietilè PE SN-8

d’instalꞏlar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els

5.

INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS

5.1

INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o

Contractistes procediran a muntar la resta de la instalꞏlació elèctrica de
4.12 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió, segons el projecte d’un instalꞏlador autoritzat.

-

Compressor amb dos martells pneumàtics

-

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar

-

Retroexcavadora petita

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu

-

Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent

recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i

-

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

-

Camió cisterna de 6000 l

-

Camió grua de 5 t

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions

trànsit normal d’una obra.
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons
càlcul del projectista i comprovació de l’instalꞏlador.
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Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents:

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant ¨jocs¨ d’endolls, mai
amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instalꞏlada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones

Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran
de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge

sense pas de vehicles.

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

Quadre General

ꞏ1

Magnetotèrmic general de 4P :

30 A.

ꞏ1

Diferencial de 30 A

:

30 mA.

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

ꞏ1

Magnetotèrmic 3P

:

20 mA.

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin

ꞏ4

Magnetotèrmics 2P

:

16 A.

ꞏ1

Connexió de corrent 3P + T :

25 A.

Connexió de corrent 2P + T :

16 A.

ꞏ2

Connexió de corrent 2P

16 A.

ꞏ1

Transformador de seguretat :

(220 v./ 24 v.).

ꞏ1

Connexió de corrent 2P

16 A.

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble

parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals
automàtics, etc.).

ꞏ1

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78

). A l’ inici de l’obra es

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

:

:

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la

Estarà protegida de la intempèrie.

connexió d’equips de doble aïllament.

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.

Es faran servir els següents colors:

485/97).
Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer
per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
Estudi de Seguretat i Salut: Memòria

ꞏ Connexió de 24 v

:

Violeta

ꞏ Connexió de 220 v

:

Blau

ꞏ Connexió de 380 v

:

Vermell

No s’empraran connexions tipus “lladre“.
Maquinària elèctrica
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Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò
garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

aparells d’elevació fixos.

5.3

L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les

normalitzada.

instalꞏlacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb
bactericides.

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral
més pròxim a la virolla.

5.4

ALTRES INSTALꞏLACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a

Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la

Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de
contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb
capacitat anticops i suport de sustentació.

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les
següents:
La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals

5.2

INSTALꞏLACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la

amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La

companyia subministradora d’aigua, perquè instalꞏlin una derivació des de la canonada

resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos

general al punt on s’ha de colꞏlocar el corresponent comptador i puguin continuar la

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els

resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.

recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els

Emmagatzematge de líquids inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria

5

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran

realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat

de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

contra fum, calor i flames.

Es colꞏlocaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,

l’equip de soldadura oxiacetilènica.

transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’ inici del
servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins
d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions
elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se

aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de
grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-ne els mitjans de protecció amb mànegues de rec
que proporcionin aigua abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi
com a màxim a 1,70 m del sòl.

l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i

En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment,

deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat,

des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat

deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

més pròxim, no excedirà de 25 m.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona

En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment,

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’n

des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que

més pròxim, no excedirà de 15 m.

caldrà tenir a mà, terra o sorra.

Els extintors mòbils s’hauran de colꞏlocar en aquells punts on s’estimi que

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims

de la conducta a seguir en aquests treballs.

a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan

Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.

existeixin

obstacles

que

dificultin

la

seva

localització,

s’assenyalarà

convenientment la seva ubicació.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han
d’obturar-les ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici
a un altre, evitant-ne així la propagació de l’ incendi. Si aquests forats s’han
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de
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6.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades

6.4

OFICINES D’OBRA

No està previst, donades les petites dimensions de l’obra i la seva curta durada.

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

7.

TRACTAMENT DE RESIDUS

Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb

una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres

l’obra.

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal

defineixen i detallen tot seguit:

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o
l’enderroc.

6.1

SERVEIS HIGIÈNICS
Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones, donat que l’obra ocuparà un màxim
de 12 treballadors, es colꞏlocarà un mòdul de 2 lavabo.
Cabines d’evacuació
S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura dotada de placa turca.

6.2

s’originaran i les instalꞏlacions 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

Local de dutxes

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de

Es disposarà d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor

d’altura, dotada d’aigua freda - calenta, amb terra antilliscant.

autoritzat.

VESTUARIS

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
Tenint en compte el número de treballadors de l’obra, s’ha previst la instalꞏlació d’un
mòdul prefabricat vestidor durant les obres de mides 6,2x2,5m.
6.3

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement

MENJADOR

8.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats
al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i

Donat que la obra es fa pròxima a un nucli urbà, no es disposarà de mòdul de

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels

menjador.

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats
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d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència
als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Nom comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom
químic de les substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

8.1

MANIPULACIÓ

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma
singular a:
Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Ciment.
Soroll.

Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del
primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

Radiacions.

Explosius

Productes tixotròpics (bentonita)

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epòxid, greixos, olis.

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament

Baixos nivells d’oxigen respirable.

senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

8.2

DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la
presència de comburents i la prohibició de fumar.

i com a mínim amb el text en idioma espanyol.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

L’etiqueta ha de contenir:

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu

d’apilament.

defecte nomenclatura de I’ UPAC. Si és un preparat, la denominació o nom

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la

comercial.

reproducció
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació
eficaç.

9.2

SERVEIS AFECTATS

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general,

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

d’instalꞏlacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i

Corrosius, Irritants, sensibilitzant

no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
9.

CONDICIONS DE L' ENTORN

9.1

OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de

per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació
per a la qual cosa solꞏlicitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.
9.3

CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES

La comarca del Baix Llobregat té un clima mediterrani amb tendència continental. El
nivell màxim de precipitacions es registra a la tardor i a la primavera. Els estius son,
per lo general, bastant calorosos, i els hiverns son freds i presenten freqüents boires.

tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

10.

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’ inici de les activitats constructives n’haurà

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de

de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els ¨Principios de la Acción Preventiva¨

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ¨Principios Aplicables durante la Ejecución

fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en

de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors

10.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ

Es colꞏlocaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució,

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut

a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins

de l’obra.

d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases,
s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

10.2 ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra,

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del

es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà
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d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) ¨Reglas generales de seguridad

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida

para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques

l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les

de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els

de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes

mitjans a emprar.

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

10.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ

12.

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

MEDIAMBIENTAL LABORAL

12.1 AGENTS ATMOSFÈRICS
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i

LLISTA D’ACTIVITATS

Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE

Prelació temporal de realització material d’unes

DEPENDÈNCIA

unitats respecte a altres.

quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.
12.2 ILꞏLUMINACIÓ
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

DURADA DE LES

Mitjançant la fixació de terminis temporals per a

respecte a la utilització d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs

ACTIVITATS

l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats

d’intensitat.

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.
11.

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS I
INCORPORATS AL MATEIX PROC

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació 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’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats
amb la construcció, seran els següents:
25-50 lux

de l’ús ocasional - habitual.

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

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
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granel, l’apilament de materials o l’amasat 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

12.3 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

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

82 dB

Formigonera petita < 500 lts.

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

72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts.

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

60 dB

com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i

Martell

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

103 dB

treballs d’oficina en general.

angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

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

94 dB

o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes

Esmeriladora de peu

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

60-75 dB

exigències visuals.

Camions i dúmpers

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

80 dB

Excavadora

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

95 dB

Grua autoportant

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

90 dB

Martell perforador

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

110 dB

Mototrailla

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

105 dB

Tractor d’erugues

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

100 dB

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les

Pala carregadora d’erugues

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

95-100 dB

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la

Pala carregadora de pneumàtics

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

84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte

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

150 dB

Esmeriladora radial portàtil

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

105 dB

Tornadora de taula per a fusta

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

105 dB

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

500 lux

: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls,

: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller

1000 lux

: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de

distància)

pneumàtic

(en

recinte

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,

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.

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:

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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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

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

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la

C = --------------------------

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció
individual, formatives i informatives
12.4 POLS

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

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

són expeses amb l’aire respirat, sense haver-ne fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els
següents:

Asma bronquial

Escombrat i neteja de locals

Bronquitis destructiva

Manutenció de runes

Bronquitis crònica

Demolicions

Emfisemes pulmonars

Treballs de perforació

Pneumoconiosis

Manipulació de ciment

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)

Raig de sorra

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta

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

Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqui i classificació

pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió,

Moviments de terres

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del

Circulació de vehicles

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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Polit de paraments

12.5 ORDRE I NETEJA

Plantes asfàltiques

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte,

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

especialment pel que fa a:
1er.-

Retirada dels objectes i coses innecessàries.

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

ACTIVITAT

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

3er.-

Demolicions

Regat previ

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.

Treballs de perforació

Captació localitzada en carros

d’apilament.

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i

perforadors o injecció d’aigua
Manipulació de ciment

Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de

la seva utilització. Pla d’evacuació de residus.

Filtres en sitges o instalꞏlacions
confinades

5è.-

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

6è.-

Tall o polit de materials

Addició d’aigua micronitzada sobre la

restes de matèria. Ilꞏluminació suficient.

ceràmics o lítics

zona de tall

7è.-

Treballs de la fusta,

Aspiració localitzada

superfícies de suport provisionals.

desbarbat i soldadura
elèctrica

Retirada

d’equips

i

ferramentes,

descansant

simplement

sobre

8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

Circulació de vehicles

Regat de pistes

9è.-

Plantes de matxuqui i plantes

Aspiració localitzada

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

asfàltiques

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

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

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.

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció

13.

MANIPULACIÓ DE MATERIALS

individual, formatives i informatives.
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,

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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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.
Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’empilat estratificat, que aquest es
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o
desgastar-se.

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.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.
Els principis bàsics de la manutenció de materials

Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i

1er.-

embuatada en empenya i turmells.

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.

En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre

treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb

l’espatlla.

ells.

S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de

3er.-

cada tipus de material.

sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-te entre la

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del

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:

El temps dedicat a la manipulació de materials és directament

Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre

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 palònies, 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

Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

l’avanç de la producció.
7è.-

Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels

materials a manipular.

Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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Per a l’hissa 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.

14.

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 Colꞏlectiva, que originàriament
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i
indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o

4art.- Mantenir l’esquena dreta.

simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o

5è.-

Subjectar l’objecte fermament.

materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,

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.-

anulꞏlant 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.

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà

segons els següents criteris preventius:

15.

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de

de Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema

gravetat de la càrrega.

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de

Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC)

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

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

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes

davanter aixecat.

pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident.

9è.-

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense

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

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).

30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests

descarregar un material per a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de

Sistemes instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència

manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15

i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits

i 25 Kg respectivament.

als instalꞏladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un

Protecció Colꞏlectiva.

objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats

qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓMESURES

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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16.

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

17.

RECURSOS PREVENTIUS

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia

següents casos:

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

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

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de

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.
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 entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les

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.

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de

vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i

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

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els

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

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels

AVALUACIÓ-MESURES

treballadors sigui legalment exigible.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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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.

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
instalꞏlacions 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

18.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

tècniques i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

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

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:

vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de

Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de

la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediació d’aquest tràfic.

Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos,

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que

suficient.

l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb colꞏlocar 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 colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de

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

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el

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

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència

d’advertència.

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

La implantació de la senyalització i abalisament 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.

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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19.

entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que

CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

puguin presentar riscos

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

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si

materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin,

és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que

definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin

determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la

risc personal i/o comú per a l’obra i d’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers,

Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat

magatzems, vestuaris i d’altres instalꞏlacions d’ús comú o particular.

que correspongui.
És obligatori comunicar l’ inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions

19.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als

Ocupació del tancament de l’obra

Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la

SEGURETAT aprovat.

delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i

canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació

elements de protecció implantats.

quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
19.1 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

procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest
fi.
Canvis de la Zona Ocupada

colꞏlaboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es

Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL

la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera

TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

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 instalꞏlacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en

Tipus de tanques

Vigilància

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a

i els laterals de la part de vorera ocupada.

fi d’evitar accidents.

Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base de

Aparcament

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte

pintada.

a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan

per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model

existeixi zona d’aparcament a la calçada.
Camionsen espera

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de

Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només

l’obra.

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,

càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

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.

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

Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements

punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit

reflectants en tot el seu perímetre.

d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,

mesures:

eliminant grafits, publicitat ilꞏlegal i qualsevol altre element

La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el

que deteriori el seu estat original.

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

Accés a l’obra
Portes

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà

de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Manteniment

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament

Complements

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir

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.

d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàlꞏliques es netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments
sobre la calçada.

19.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Entrades i sortides de vehicles i maquinària

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,

19

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els

l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones

descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes

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

d’elevació i transport de material es colꞏlocaran sempre per

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la

l’interior del recinte de l’obra.
Apilament

xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de

la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha

de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de

per reg amb mànega cada parella de rodes.

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

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
Sorolls. Horari de treball

evacuació immediata.

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

A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en l’àmbit del

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin

tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre la vorera en el punt

sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un

d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades

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

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

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el

feiners o en un horari específic.

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

Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

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

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin
produir pols.

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador

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

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

19.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC

19.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC

Neteja

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració 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.

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i

Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del
número de carrils.

19.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

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

Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la

En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos

reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent

Senyalització d’Obres 8.3-

de la que hi havia abans de les obres.

Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis

Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació

Municipals.

d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a

Elements de protecció
Forats i rases

treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les

protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per

rases, es colꞏlocaran xapes metàlꞏliques fixades, de

l’existència de desnivells, etc..,).

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 colꞏlocaran a 45º en el
sentit de la marxa.
Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara
que hi hagi enllumenat públic.

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de
defensa TD – 2.
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

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotolluminiscent, tant per a la

conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de

senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.

condicions perceptives o de seguretat.

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.

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.
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.

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.
Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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20.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.
20.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar

al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

mesures mínimes:

Caiguda al mateix nivell.

Ordre i neteja general.

Atropellaments.

Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

Colꞏlisions amb obstacles a la vorera.

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

Caiguda d'objectes.

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
Punts de trobada.

20.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

Assistència Primers Auxilis.
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 metàlꞏlica 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’instalꞏlarà 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 instalꞏlar en el perímetre de la façana una
marquesina en voladís de material resistent.
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.
21.

22.

MESURES COVID-19

En

compliment

dels

deures

en

matèria

preventiva,

l'empresa adjudicatària

haurà d’emprendre les actuacions preventives necessàries en el desenvolupament
dels treballs que minimitzin el risc de contagi del COVID-19. Per això, haurà d'aportar
un "Protocol de seguretat enfront al risc d’exposició al SARS-CoV-2” per tal de garantir
les condicions de protecció dels treballadors enfront a la COVID 19 i que haurà d'estar
validat pel servei de prevenció de l'adjudicatària.
Per altre banda, l'empresa adjudicatària tambè haurà de conèixer i donar compliment
al Pla d'actuació davant el risc de pandèmia per COVID-19 d'ATL on s'identifiquen les
mesures que permeten protegir als treballadors/es d’ATL i s'estableixen els mètodes
preventius adients

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta
obra són:
Incendi, explosió i/o deflagració.
Colꞏlapse estructural per maniobres fallides.

Estudi de Seguretat i Salut: Memòria
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Barcelona, juliol de 2021

L’Enginyer Autor del Projecte

Antonio Mailan Escolano
Enginyer de Camins, C i P.
STRUMA2005,S.L.P.
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1.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.2

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
1.1

OBJECTE

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització,

realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, Equips
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels

Memòria:
-

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos

de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d’obres accessòries. Per a

laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques

qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les

necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i

Tots aquells continguts al:
-

“Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
Plec:
-

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
-

es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines,

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i

sistemes i equips preventius.

Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)
-

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i

Plànols:
-

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
-

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i

de les especificacions tècniques necessàries.

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de
l’oferta.

Amidaments:
-

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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Pressupost:
-

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars,
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre

1.3

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas,
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu,
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es
tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant,
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents infmatius representen només una opinió fonamentada de

les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.
2.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995):
-

Evitar els riscos.

-

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

-

Combatre els riscos en el seu origen.

-

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se,

de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i

tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament
i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
Contractista no podrà alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als

de reduir-ne els efectes a la salut.
-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

-

Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

-

Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials

contractual.

i la influència dels factors ambientals al treball.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no

-

individual.

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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2.1

PROMOTOR

2.2

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi,

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per

i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol
títol.

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
-

Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.

-

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de

Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del
Projecte:
-

Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en

Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
-

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte

o Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
-

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es
desenvolupin simultània o successivament.

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les

o Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o

obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les
mateixes.
-

fases de treball.
-

Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i

Promotor de les seves responsabilitats.
-

Gestionar l’ ‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives

elaboració del projecte d'obra.
-

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer

llicències i autoritzacions administratives.
-El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut
d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms.

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques

3

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de

o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
-

o L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :

o La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i

o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el

treballadors autònoms.

fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de

o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o

desenvolupar simultània o successivament.

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.

o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs

o Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si

fases de treball.
-

s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha

Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent

Coordinador.

i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei

o Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24

de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix

o Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels

l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de

mètodes de treball.

Seguretat i Salut a les obres de construcció:

o Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
o L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans
auxiliars.
o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic
de les instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.
o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o

les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en colꞏlaboració estricta amb els diferents agents
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva
que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i
treballadors.

substàncies - perilloses.
o La recollida dels materials perillosos utilitzats.
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2.3

PROJECTISTA

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
-

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres

Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de

-

Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises;

colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres

elements constructius, de les instalꞏlacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
-

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en

-

Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que

del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució

Salut Integrada previstes en el mateix.

de les obres.
-

Salut.

-

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la

parcials.

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la

2.4

DIRECTOR D'OBRA

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
-

Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix,

l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el

-

els visats que siguin preceptius.

Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra

-

Seguretat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del
fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de -

executada i de la seva qualitat.

Director d’Obra, contant amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en

Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb

-

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran
pel Coordinador al Llibre d’incidències
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-

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la

experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor,

característiques i complexitat de l’obra.

amb els visats que foren perceptius.
2.5

CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR
SUBCONTRACTISTES

(EMPRESARI

PRINCIPAL)

Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.

I
-

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte.

Definició de Contractista:

-

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador

de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i

de Seguretat.

Salut.

-

El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Definició de Subcontractista:
el

-

Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o

-

Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant

instalꞏlacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat,

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o

del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
-

-

-

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de

o Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat
i Salut (PSS).

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a

o Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint

les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb

en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la

la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i

coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i

de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el

exigides en el Projecte

R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en

Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per

o Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms

actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de

sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i

Seguretat i Salut.

salut a l'obra.

Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva

titulació o

o Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de
la Direcció Facultativa.
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-

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta

l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als

figurarà al Llibre d'Incidències.
-

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
-

Laborals.

-

El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de

del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del
personal,conservació i reposició dels elements de protecció personal dels

Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als

treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en
especial, les baranes i passarelꞏles, condemna de forats verticals i horitzontals

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva.

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques

Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les

per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i

zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides,

formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de

El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que

materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
-

-

màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies

no

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i

eximiran

de

les

seves

responsabilitats

als

Contractistes

i

al

Subcontractistes.

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i

El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant

que pugui afectar a aquest centre de treball.

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs

-

El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a

-

Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos

-

El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de

de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en
treballadors autònoms que hagin contractat.
-

-

-

El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà

El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi.

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà

Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap

que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de

d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb

coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director

independència de qualsevol altre requisit formal.

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
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-

L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha

posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació

instalꞏlacions de la pròpia obra o limítrofs.

de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i

-

no podrà alꞏlegar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
-

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per

-

a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu

d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota

pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o
professional,

del

personal

al

seu

càrrec,

així

com

la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El

del

Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
-

la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la

Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els

-

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran

837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut

com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar;

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,

tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es -

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat,

pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció

-

(propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf

constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin

situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
-

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD

pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
-

La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol

entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que
imperícia

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius

a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC
"MIE-AEM-4".

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels

-

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.

2.6

També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma

de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de

l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la

treball, i que assumeix contractualment davant el

protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra.

visitants de les oficines d'obra.
-

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Promotor, el Contractista o el

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin
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-

Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la

diferents sistemes de protecció colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, segons el

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les

risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
-

-

-

Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant

Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació
coordinada que s'hagi establert.

-

l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
-

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D.
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut

-

El deure d'indicar els perills potencials.

-

Té responsabilitat dels actes personals.

-

Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes,
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut

relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels

(PSS).

treballadors.
-

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de

-

Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció

-

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i
Salut.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997,
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i

-

TREBALLADORS

2.7

Facultativa, si n'hi ha.

-

Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.

Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de

-

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.

Seguretat i Salut (PSS):
o La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de

-

Té el dret de fer us i el fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies,

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i

dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

disposició dels seus treballadors.
o Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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3.

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui

3.1

INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE
SEGURETAT I SALUT

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat
amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense
prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les

-

Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut

-

Bases del Concurs.

Contractista pel seu compte.

-

Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades,

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació

adoptar el

d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació

-

Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

-

Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de

siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en

Seguretat i Salut.

el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si

Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control

haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant

corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa

-

Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap

-

Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.

-

Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut -

-

vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que

altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.2

VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

del Contractista per l’obra en qüestió.
-

Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies

en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel

d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús

l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de

de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Seguretat i Salut del Contractista.

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.5

CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI
DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL
ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o

3.3

PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a

a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació

DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1.

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena

del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament

3.4
A

EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''
l'obra

existirà,

adequadament

o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament
protocolitzat,

el

document

oficial

‘‘LLIBRE

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel

mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o
efecte algun.

Colꞏlegi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors,

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi

Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors,

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat,

els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les

o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per

desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista

escrit i reconeguda per les parts afectades.

procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir,
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
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jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten

modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol

en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser

de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la

-

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.
4.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II.

-

Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961.

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o

-

O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable.

-

Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D.
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anulꞏlada Parcialment per

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva

R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995.

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui
aplicar al seu Pla.

Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció.

-

Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.

4.1

TEXTOS GENERALS
-

-

novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de

de juny de 2001.

1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre
de 1981.
-

Convenis Colꞏlectius

-

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940.

-

-

-

1998.
-

-

-

treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.
Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de
Càrregues que comportin Riscos, en particular dolors lumbars, per als

de 1999.
-

Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de
1997. BOE 23 d’abril de 1997.

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer

Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.

BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII.
-

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de

-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23
d’abril de 1997.
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-

-

-

Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos

Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions

Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada.

Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a
-

Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de

-

seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se

1998.

de la exposició a vibracions mecàniques.

Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos

4.2

BOE 1 de maig de 2001.

CONDICIONS AMBIENTALS
-

-

durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de

Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de

1989.
-

juny. BOE 17 de juny de 2000.

dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll.
4.3

INCENDIS

BOE de 12 de juny de 1997.

-

Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96.

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors

-

Ordenances Municipals

-

Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis

dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de
1997.
-

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig.

-

Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll

18 de juny de 2003.

maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de

-

Ilꞏluminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29
d’agost de 1940.

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE

-

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i

maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de

relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril.

-

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures

Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels

preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya).

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE
de 7 d’octubre de 1997.
-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997

-

Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995,
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats

4.4

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
-

BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.
-

Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE
18 de setembre de 2002.

empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.
-

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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4.5

EQUIPS I MAQUINÀRIA
-

4.6

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992.

maig de 1979.
-

Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer.

Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de

BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de

novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
-

2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de

Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE

maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.

14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre
-

de 1981.
-

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de

Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre.

1997.

BOE 2 de desembre de 2000.
-

Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció

-

Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips

Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat

de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20

-

Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.

de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució

-

Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.

de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.

-

ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987.

-

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la

BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21

Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i

d’octubre de 1988. Autorització de la instalꞏlació d'ascensors amb màquines en

Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada

fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998.

per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000.

Autorització de la instalꞏlació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.
-

4.7

SENYALITZACIÓ
-

ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.

27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003.
-

Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el

-

ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de

Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.

1989. BOE 9 de juny de 1989.
-

ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17

4.8

DIVERSOS
-

de juliol de 2003.
-

1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre
de 1981.

ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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-
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5.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d’obra.

5.1

CRITERIS D'APLICACIÓ
5.3

REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

L’Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció,
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que

de les obres.
5.4

PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de

de difícil previsió.

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell,
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el

1.-

MOLT LLEU

:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

2.-

LLEU

:

20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

3.-

GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el

4.-

MOLT GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució

5.-

GRAVÍSSIM

:

Paralització dels treballadors +100% del Benefici

pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un
capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris

Industrial

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri

d’homologació com Contractista, per la mateixa

es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat

Propietat, durant 2 anys.

de

l’obra

contractada

+

Pèrdua

Preventiva (MAUP).
5.2

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista
per cada obra.
Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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6.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques
Operatives sobre

6.1

PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE
SEGURETAT

El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat

-

Proteccions colꞏlectives i Resguards

-

Manteniment Preventiu

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en

-

Proteccions Personals

aquesta obra.

-

Normes

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents

-

Senyalització

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:

El Factor Humà:

Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la
detecció de riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents:
-

Inspeccions de seguretat.

-

Anàlisi de treball.

-

Anàlisi Estadística de la sinistralitat.

-

Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents:
-

Notificació d'accidents.

-

Registre d'accidents

-

Investigació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operatives de seguretat.

6.2

-

Test de Selecció prelaboral del personal.

-

Reconeixements Mèdics prelaborals.

-

Formació

-

Aprenentatge

-

Propaganda

-

Acció de grup

-

Disciplina

-

Incentius
CONDICIONS TÈCNIQUES
PREVENCIÓ

DEL

CONTROL

DE

QUALITAT

DE

LA

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms,
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a

d'aquestes corregir el Risc

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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-

Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.

-

Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista

Formats

empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals
de Prevenció en aquesta obra.

Principal
-

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial,
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa

documentals

i

procediments

de

complimentació,

integrats

a

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la

de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de

Prevenció.

dedicació a aquestes funcions.

-

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

-

Documents vinculants, actes i/o memoràndums.

-

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

-

Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.4

OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA
DE MEDICINA DEL TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

6.3

CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa
adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor

Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina
Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves
condicions psicofísiques.

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica

Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi,

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
-

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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-

Medicina preventiva dels treballadors.

-

Assistència Mèdica.

-

Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

-

Participació en comitè de Seguretat i Salut.

-

Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

-

Competències dels Colꞏlaboradors Prevencionistes a l'obra

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu
treball.

Barcelona, juliol de 2021

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic

L’Enginyer Autor del Projecte

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la
dotació de la farmaciola.

Antonio Mailan Escolano

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la

Enginyer de Camins, C i P.

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica

STRUMA2005,S.L.P.

.

Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista,
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).
6.5

COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El
mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

Estudi de Seguretat i Salut: Plec de Prescripcions Tècniques
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PRESSUPOST

Annex núm. 8: Estudi de Seguretat i Salut. Pressupost
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1.

seva funcionalitat i capacitat de servei, o bé seran acceptades previ acord amb el

INTRODUCCIÓ

Contractista, amb una penalització econòmica.

L'objecte del Pla de Control de Qualitat del: " PROJECTE EXECUTIU PELS

-

Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,

TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE

seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini

PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008", és

que s'assenyali.

descriure les unitats d'obra sotmeses al control de qualitat durant l'execució de les
obres, establint procediments per a la recepció de materials i marcant els criteris de

-

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, ATLL

control.

podrà encarregar el seu arranjament a tercers amb càrrec al Contractista.

S'han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en fase de
subministrament dels materials com en fase d'execució. En ambdues fases

La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció

s'estableixen:

d'aquestes, fer les proves que cregui convenients per comprovar el compliment de

-

Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l'obra

les condicions i el comportament adequat de l'obra executada.

en funció de l'execució de la mateixa, dels resultats de control i d'altres criteris

Aquestes proves es faran sempre en presència del Contractista que, per la seva

que es puguin establir mentre durin els treballs.

banda, estarà obligat a donar les facilitats que calguin per a la seva deguda

-

Especificacions: en general, les que consten en el projecte.

-

Actuacions en cas d'incompliment: acceptació o rebuig de la unitat.

2.

CONTROL DE QUALITAT

realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que calgui per fer- les.
De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la
recepció de l'obra.
3.

La Direcció d’Obra té la facultat de fer els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui convenients en qualsevol moment, havent de prestar el Contractista
l'assistència humana i material que calgui per a això. Les despeses de l'assistència
no seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
qualitat, per raó dels materials o mètodes de treball fets servir, la Direcció d’Obra

METODOLOGÍA D’ACCEPTACIÓ

Abans de la colꞏlocació dels materials i equips, es farà la recepció i revisió visual; un
cop realitzat el muntatge o execució de les partides, es realitzaran els controls
corresponents i es lliurarà una còpia dels resultats a la DO.
El Pla de Control de Qualitat seguirà els criteris que es detallen al Plec de
condicions per a cadascun dels materials o equips, objecte de control.
Cada partida dintre del seu àmbit, serà objecte d'un control doble: materials i

apreciarà la possibilitat o no de corregir-les, i en funció d'això disposarà:

execució, amb la comprovació, segons Normes i Reglaments aplicables dels
-

-

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del

paràmetres que han de complir. Aquestes tasques les duran a terme entre la DO i

termini que assenyali.

una empresa externa que estarà homologada per efectuar els treballs de Control de

Les

incorregibles,

on

la

separació

entre

característiques

obtingudes

i

especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran
tractades a elecció d’ATLL, bé com a incorregibles on queda compromesa la

Annex núm. 9: Control de Qualitat
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4.

excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que hagin

CERTIFICATS

pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.

De tots els materials i equips emprats a l'obra, el contractista lliurarà els
corresponents certificats, emesos per les empreses acreditades.
En cas de plantes de fabricació de formigó o plantes de paviment bituminós també
s’haurà de presentar a la D.O. certificat CE de la instalꞏlació.

6.

ASSAIGS CONSIDERATS

A nivell orientatiu s’adjunten els llistats dels assaigs considerats en el present Pla de
Control de Qualitat, que servirà de guia per tal que el contractista pugui presentar el

5.

CONSIDERACIONS GENERALS

seu propi Control de Qualitat intern.

S'ha realitzat la coherència amb el pressupost d'execució material de l'obra, i a partir
dels amidaments de les línies de pressupost, s'ha obtingut el nombre d'actuacions
previstes, amb les següents consideracions de tipus general:
-

No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de
marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar
materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar,
sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.

-

A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha
suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit,
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, a càrrec del
contractista.

-

En el cas de components de formigó, el control necessari és responsabilitat de la
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.

-

S’ha

suposat

que

la

planta

de

subministrament

del

formigó

disposa

únicament de ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han
inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment,
certificat d’acord a la RC-03, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista. Si algun dels
ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-03, es podrà rebutjar el
proveïment de formigó d’aquesta planta.
-

El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant
l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més
assaigs dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista,
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1.

OBJECTE

-

Les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques.

-

Valoració del cost previst de la gestió de residus de construcció i demolició.

L’objectiu del present annex és l’elaboració de l’Annex de Gestió de Residus pel que fa
al ‘PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR
PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI
EXPROPIATORI DE 3/10/2008’, per tal de donar compliment al Real Decreto
105/2008, de 1 de febrer, on es regula la producció i la gestió de residus de la

1.2

MARC LEGISLATIU

El cos normatiu en matèria de residus de la construcció està format bàsicament per les
normes següents:
Àmbit comunitari

construcció i demolició.

1.1

CONTINGUT

Decisió 96/350/CE), derogada per la Directiva 2006/12/CE, relativa a residus.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer estableix el contingut de l’annex de de

-

Gestió de Residus de la construcció i demolició:
-

Directiva 75/442/CE (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de març i la

Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i control integrat
de la contaminació.

Estimació de la quantitat de residus (en t i en m3), dels residus de construcció i
demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la Llista europea
de residus.

-

Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus.

-

Decisió 2000/532/CE pel que fa referència a la llista de residus (modificada per
la Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001).

-

Mesures per la prevenció de residus a l’obra.

-

Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els

procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats, d’acord amb

residus. Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en compte que

l’article 16 i l’annex II de la Directiva 99/31/CE.

-

aquests residus s’han de separar en les següents fraccions, quan, de forma
individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de
generació pel total de l’obra superi les següents quantitats:

Decisió 2003/33/CE, de 19 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris i

Àmbit estatal
-

Llei 10/98, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003.

-

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Formigó

80 t

Maons, teules, ceràmics

40 t

-

- Plan Nacional de Residuos de Construcción i Demolición (2001-2006).

Metall

2t

Fusta

1t

-

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones

Vidre

1t

Plàstic

0,5 t

Paper i cartró

0,5 t

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

-

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

Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada per la Llei
15/2003, de 13 de juny), derogada per la Llei 1/2009, de 21 de juliol pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de Residus.

-

-

-

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la deposició del rebuig dels residus en

els residus que tenen un volum i pes més grans en el conjunt del volum de residus

dipòsits controlats.

generats per l’activitat constructora.

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració

La previsió d’aquest tipus de residu, en aquest cas, és molt reduïda donat que no es

Ambiental (modificada, entre d’altres, per Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora

preveuen treballs d’enderroc significatius. Es contempla un petit volum de formigó en

del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix

previsió de trobar algun dau de formigó a les canonades existents.

Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei

Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus

-

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.

b) Residus de la construcció
Els residus de la construcció tenen dos orígens ben diferenciats:
-

Els que provenen de l’acció de construir, originats pels materials sobrants:
formigons, morters, ceràmiques, etc.

-

Els embalatges dels productes que arriben a l’obra: fusta, paper, plàstics, etc.
Les seves característiques pel que fa a la forma i el material són força diverses.

Quan aquests materials es posen a l’obra per mitjà de tècniques tradicionals, es

Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,

produeixen quantitats importants de residus. L’adequació dimensional del format de

reguladora dels residus

les peces a les necessitats de l’element que es vol construir i els treballs per encastar

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de

les conduccions de les instalꞏlacions de l’edifici generen una bona quantitat de residus,

desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral

d’obra de fàbrica principalment. Els sobrants de les esteses, dels enguixats, de les

de l’Administració Ambiental (modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny).

masses de formigó abocat en origen, dels morters d’obra de fàbrica i dels morters

Decret 161/2001, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció. Llei 16/2003 de finançament de les infraestructures de tractament
de residus i del cànon sobre la deposició de residus.

-

s’obtenen com a resultat de les operacions de desmuntatge, desmantellament i
d’enderrocaments parcials, originats per treballs de reparació o de rehabilitació. Són

-

-

Es consideren residus d’enderrocament els materials i components de construcció que

construcció (modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny).

residus

-

a) Residus d’enderrocament

enderrocament d’edificis i d’instalꞏlacions. També cal considerar aquí els residus

reguladora dels residus, que deroga: Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de

-

ANTECEDENTS

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la

la Llei 3/1998).
-

1.3

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris
ambientals i d’eco eficiència en els edificis.

adhesius formen un volum gens menyspreable. Per altra banda, la incorporació de
productes cada vegada més acabats, en substitució d’elements fets en origen,
s’incrementa dia a dia i, per això, resulta que el volum dels embalatges dels productes
que s’utilitzen en la construcció evoluciona en sentit creixent.
En l’execució del present projecte es preveu la generació de residus de la construcció,
tant els recollits en l’apartat a) com en el b) deguts a la retirada dels materials que
formen l’actual mur de contenció, a la construcció del nou mur de gabions i 66m de
canonada de PE100 SN-8.
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Residus d’excavació
Són els que resulten dels treballs d’excavació, en general previs a la construcció. La
composició dels residus és menys variable que la dels dos grups anteriors. Tenen una
composició més homogènia i són de naturalesa pètria: argiles, sorres, graves, pedres,
formigons i obra de fàbrica dels fonaments de l’edificació existent, etc.

de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc de vial, i la definició de la tipologia i
l’estimació dels residus d’excavació es realitzin a partir de taules d’elaboració pròpia.
Residus generats per enderrocaments locals
Per a la quantificació dels volums d'enderroc del vial s'ha elaborat la següent fitxa
model:

En l’execució del present projecte es preveu la generació de residus d’excavació,
deguts a la retirada dels materials que formen l’actual mur de contenció, a la

Materials

construcció del nou mur de gabions i 66m de canonada de PE100 SN-8.

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS
1.4

CRITERI D’AVALUACIÓ DE VOLUMS

El Decret 201/1994 estableix uns criteris d’avaluació dels volums de residus en funció
del seu origen i la seva tipologia. Per a l’estimació de residus generats s’han tingut en

Tipologia1 Volum real

Pes

Inert, No
Especial,
Especial

(kg)

(m3)

Daus o revestiments de formigó

No Especial

5,00

11.500,00

Plàstics

No Especial

2,00

2.400,00

Fusta

No Especial

5,00

25.000,00

Total3
Inerts
Total per tipologies

No
Especials

12,00

38.900,00

0,00

0,00

12,00

38.90000

compte els dos criteris d’avaluació següents:
El volum real de residus, que ve definit pel volum de la massa d'enderrocs, sense
comptar espais buits.
El volum aparent de residus, que ve definit pel volum total de la massa, amb els espais

FONT: Decret 201/1994
1 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.
2 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes.

buits que resten inclosos entremig. Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les
dimensions, de la forma dels components dels residus i del seu estat de

3 Excepte els residus Especials.

compactament.
Malgrat això, s'ha considerat un índex de buits aproximat del 40%. Aquest valor és el

Residus originats pel fet material de construir

que s'adopta generalment en cas de materials granulars solts -graves, terraplens,

Per a l'avaluació del volum dels residus que es generen en aquests treballs s'exposa

sorres, etc.- de característiques semblants als residus d'origen petri, dominants en els

l’estimació mitjana següent:

enderrocaments. L'experiència real en l'estimació del volum aparent dels residus
d'enderrocament també ens permet constatar la validesa d'aquest índex. No obstant,
per tal de complir el decret, l'avaluació dels volums es determinarà amb els valors dels
volums aparents de residus per cada m2 de sostre construït o de vial.
D’altra banda, donada l’antiguitat del Decret 201/1994 i la disponibilitat de dades més

El volum real i aparent dels residus de construcció és el valor del volum per cada m2
de llosa o mur construït amb estructura de formigó.
En el present projecte d’obra les actuacions que generaran residus son la construcció
del paviment de la rampa d’accés.

empíriques i realistes resultants de l’experiència es considerà oportú que la definició
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1.5

ESTIMACIÓ DE VOLUMS GENERATS

El volum de residus generats amb la construcció del present projecte és

Els residus generats per l’execució d’obres corresponen als materials utilitzats durant

aproximadament 1m3.

les diferents fases de la construcció, essent principalment els excedents de terres de

Al pressupost s’ha inclòs un capítol de gestió dels residus generats en concepte de

l’excavació, enderroc de vials i materials utilitzats per a la construcció.

construcció. Aquest capítol inclou les partides d’obra de:

Atenent als criteris d’avaluació establerts pel Decret 201/1994 i les taules d’elaboració

-

Classificació de residus a peu d’obra

pròpia basades en dades empíriques de la pròpia experiència, els volum de residus

-

Transport de residus a centres de reciclatge

-

Dipòsits controlats

-

Deposició controlada dels residus generats

generats en l’obra es recullen a continuació:

Estimació de residus de construcció de l’edificació
Els residus generats per la creació de noves edificacions són principalment formigó,
metalls barrejats, fustes, plàstics, papers i cartró, la quantitat dels quals esta

Estimació de residus d’excavació
A continuació es mostren els valors en m3 del moviment de terres del projecte, extrets

directament relacionada amb la superfície de construccions realitzades al projecte.

dels amidaments realitzats:

Es considera una superfície construïda de 8,10 m2.

-

A partir dels valors establerts pel Decret 201/1994 sobre la quantitat de residus

l’esbrossada.

generats respecte a la superfície construïda, i les superfícies construïdes a projecte,
s’han obtingut el pes i volum dels residus generats, tal i com es mostra a la taula
següent:

RESIDUS D’OBRA NOVA
Codi CER
Fase de fonamentació i estructures
170101 (formigó)

Tipologia
Inert, No
Especial,
Especial

Volum

Pes

m3 residu/m2 T residu/m2
construït
construït

Volum

Pes

m3 residu

T residu

115,00 m3 de terres barrejades amb restes vegetals, provinents de

2.

MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

2.1

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Comprar solament la quantitat de material necessari, d’acord amb el ritme d’execució
de l’obra.
Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar residus

Inert

0,0235

0,0329

0,19

0,27

No Especial

0,0078

0,0028

0,06

0,02

170201 (fusta)

No Especial

0,0584

0,0146

0,47

0,12

170203 (plàstic)

No Especial

0,0117

0,0018

0,10

0,02

150101 (envasos de paper i cartró)
150110* (envasos que contenen restes de
substàncies
perilloses
o
estan
contaminats per elles)

No Especial

0,0049

0,0003

0,04

0,01

manera s’aconsegueix una millora en la gestió del residu.

Especial

0,0027

0,0001

0,00

0.00

Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de

0,86

0,44

170407 (metalls barrejats)

innecessaris.
Dur a terme un procés d’execució de l’obra ordenat i racional, d’aquesta

valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent.
Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar-ne la reutilització o el reciclatge.
Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis embalatges
de l’obra.
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Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment

Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa. Reutilitzar el

perillosos. Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells.

nombre més gran possible d’elements arquitectònics.

Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges de

Per últim, recordar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de

fusta. La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil

construcció repercuteix tant en una millora mediambiental com econòmica.

reutilització o reciclat.
Recuperar tots els materials metàlꞏlics: són fàcilment reciclables.

2.3

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREV. DES DE LA FASE DE PROJECTE

Aprofitar al màxim els maons i blocs sencers. Els sobrants de les peces trencades

Les accions de minimització i prevenció de residus que s’han tingut en compte durant

poden ser matxucats i reciclats com a rebliment per a la pròpia obra.

la redacció del projecte són les següents:

Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes de

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per

materials nous.

utilitzar-los al mateix emplaçament de les obres.

Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra.

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a

Per últim, recordar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de
construcció repercuteix tant en una millora mediambiental com econòmica.

obra sense gairebé generar residus.
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per
tant, la quantitat de material a emprar.

2.2

MINIMITZACIÓ DERESIDUS A LES OBRES D’ENDERROC I EXCAVACIÓ

Planificar correctament els moviments de terres per poder reutilitzar-les a la pròpia
obra.
Reciclar els asfalts i betums en la pròpia obra o en una central recicladora.
Els residus petris es reciclaran com a àrids de construcció.

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia
obra. La reutilització de materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de
residus, es reutilitzaran aquells materials que continguin unes característiques
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
3.

OPERACIONS
DE RESIDUS

3.1

REUTILITZACIÓ

Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta. En cas de no ser possible

DE

REUTILITZACIÓ,

VALORITZACIÓ

O

ELIMINACIÓ

aprofitar- los com a –biocombustible– font d’energia.
Recuperar tots els residus metàlꞏlics: són fàcilment reciclables.
Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser
possible aprofitar-los com a –combustible– font d’energia.
Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment
perillosos.

S’entén per reutilització la recuperació dels elements constructius complets que es
poden
reutilitzar més fàcilment amb les mínimes transformacions. La reutilització d'un
element constructiu no solament té avantatges mediambientals, sinó que també
presenta avantatges econòmics. Els elements constructius d'una obra que s'ha

Cal preveure la gestió més adequada per a tots ells.

d'enderrocar, valorats pel pes brut de material a reciclar, tenen poc valor per ells

Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de

mateixos. Però si es considera que, amb senzilles transformacions, poden ser uns

valoritzadors. A més de donar compliment a la normativa vigent.
Estudi Gestió de Residus: Memòria

nous components d'un edifici tenen molt més valor. De fet, aquesta reutilització és una

5

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

manera de reduir la producció de residus menys complexa i menys costosa que la

Els residus generats per la construcció del ‘PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA

majoria dels processos de reciclatge de residus.

RENOVACIÓ DE LA CONDUCCIÓ COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT NORD A

Una bona part dels elements que configuren les construccions contemporànies són
reutilitzables. Més concretament, els que es classifiquen com a components,

L’ENCREUAMENT AMB EL RIU LLOBREGAT’ que es podran sotmetre a operacions
de reciclatge són els següents:

productes que arriben a l'obra amb la configuració definitiva llestos per a ser muntats,
són els que amb més facilitat poden ser recuperats i, amb una transformació poc
complexa, reutilitzats en d'altres construccions. La llista d’aquests materials pot ser
molt extensa i diversificada, segons quines siguin les característiques constructives de
l’obra.
3.2

RECICLATGE

-

Pedra natural i artificial

-

Graves i sorres

-

Vidre (restes)

-

Metalls (restes)

-

Plàstics (restes) Fusta (restes)

-

Tots tipus de fusta, si no ha estat sotmesa a tractament a pressió amb
determinats productes (restes)

S’entén per reciclatge la recuperació d'alguns dels materials que componen els
residus per a reincorporar-los sense canvis en les noves construccions o, sotmesos a

-

Neoprè i cautxú (restes) Olis i combustibles (restes)

un procés de transformació, per a utilitzar-los en la composició de nous productes. La
naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quins
poden ser reciclats i quina és la seva utilitat potencial. Els residus de naturalesa pètria
–formigons i obra de fàbrica principalment– poden ser reincorporats com a tals a les
obres. En aquest sentit, els residus nets de formigó tenen més aplicacions i són més
útils que la runa del ram de paleta.

3.3

TRACTAMENT ESPECIAL

Els tractament especials consisteixen en la recuperació dels residus potencialment
perillosos, perquè poden contenir substàncies contaminants o tòxiques, a fi d'aïllar-los
i de facilitar-ne el tractament específic o la deposició controlada. També formen part
dels residus de la construcció alguns materials que poden contenir substàncies

La resta de materials – metalls, plàstics, fustes, etc.– s'han de reciclar en centres

contaminants i, fins i tot, tòxiques que els fan irrecuperables. A més, la deposició no

específics i es poden aprofitar en d'altres construccions o utilitzar-se en certs

controlada en el sòl d'aquests materials constitueix un risc potencial important per al

processos industrials.

medi natural. Els materials potencialment perillosos s'han de separar de la resta de

Els materials que de forma majoritària caracteritzen els residus de construcció, en

residus per a facilitar-ne el tractament específic o la deposició controlada a què cal

general, són reciclables. Els materials d'origen petri es poden reincorporar en una

sotmetre'ls. Sempre cal preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels

construcció, en general per mitjà d'un procés de matxucament. Però si es tracta de

elements que contenen aquests materials, el destriament previ en el lloc i la recollida

formigó armat, abans cal separar-ne l'armadura. Generalment, els metalls es poden

selectiva.

reincorporar en una altra construcció o els pot utilitzar una indústria mecànica, per

Hi ha residus de construcció compostos de materials que, per les seves

mitjà d'un procés de fusió i conformació d'un nou element. El reciclatge dels plàstics

característiques, són potencialment perillosos. Les característiques que els fan

normalment és més complex, sobretot si es pretén transformar-los en productes que

perillosos són les següents: que siguin inflamables o tòxics, que puguin sofrir corrosió

no són de construcció. Les fustes en general són triturades i reincorporades en forma

o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants.

d'encenalls o de grans petits per fabricar aglomerats de fusta. Els materials asfàltics i
bituminosos es reincorporen en massa per fer paviments i seccions de ferms.

Estudi Gestió de Residus: Memòria
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perillosos de què estan formats superen un nivell determinat, que pot constituir una
amenaça potencial per a la salut, per als organismes vius i per al medi ambient. Cal

Descripció: Els residus es descriuen utilitzant la terminologia més propera a la
pràctica habitual.

tenir en compte les classificacions i prescripcions que figuren al Catàleg de residus de

Origen: Indica el més ajustadament possible la causa, l’operació o el procés que

Catalunya.

origina el residu.

Durant l’execució del ‘PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LA

CLA (classificació): Indica categoria a què pertany el residu (inert, no especial o

CONDUCCIÓ COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT NORD A L’ENCREUAMENT AMB

especial), d’acord amb la classificació establerta per la llei 6/1993, de 15 juliol,

EL RIU LLOBREGAT’ es generaran residus potencialment perillosos.

reguladora dels residus.

Són els següents:

VAL (valorització): Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització

3.4

-

Olis hidràulics (restes)

-

Olis lubricants (restes)

-

Olis usats (restes)

-

Restes de combustibles (restes)

-

Altres (restes)
VALORITZACIÓ DE RESIDUS

Segons la legislació estatal, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera

aplicables en cada cas, ja sigui per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge.
TDR (tractament i disposició del rebuig): Cada abreviació indica els sistemes
òptims de tractament i de disposició del rebuig per a cada residu, ordenats de més a
menys segons l’aplicació òptima.
Llista d’abreviacions
Classificació del residu
IN

Inert

NE No especial

valorització de residus "tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos

ES

continguts en els residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar

Tractament i disposició del rebuig

mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient". En tot cas estaran inclosos en
aquests concepte els procediments enumerats en l’Annex II.B de la Decisió de la

Especial

T11 Deposició de residus inerts

Comisió (96/350/CE) de 24 de maig de 1996, així com els que figuren a les llista del

T12 Deposició de residus no especials

Catàleg de Residus de Catalunya, el qual especifica el tipus de valorització al que es

T13 Deposició de residus especials

pot sotmetre cada tipologia de residu.
Per a cada residu consignat al Catàleg de Residus de Catalunya, s’indiquen de forma
genèrica quin és el seu origen, la classificació i les opcions de valorització, tractament i

T14 Deposició de residus en monoabocador
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes

disposició del rebuig.

T21 Incineració de residus no halogenats

Aquesta informació es reparteix en les columnes que es descriuen a continuació:

T22 Incineració de residus halogenats

CRC (codi de residu): Els residus s’identifiquen mitjançant un codi de sis dígits, dels

T23 Incineració de residus sanitaris

quals els dos primers indiquen el grup a què pertanyen; els dos següents, el subgrup, i

T24 Tractament per evaporació

els dos tercers, el residu concretament.

Estudi Gestió de Residus: Memòria
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T31 Tractament fisicoquímic i biològic

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos

T32 Tractament específic

V52 Recuperació de pneumàtics

T33 Estabilització

V53 Recuperació de medicaments

T34 Esterilització

V54 Reciclatge de tòners

T35 Oxidació humida

V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús

Vies de valorització

V61 Utilització com a combustible

V11 Reciclatge de paper i cartó

V71 Utilització en la construcció

V12 Reciclatge de plàstics

V72 Utilització en bases asfàltiques

V13 Reciclatge de tèxtils

V73 Utilització en la fabricació de ciment

V14 Reciclatge de vidre

V81 Utilització en profit de l’agricultura

V15 Reciclatge i reutilització de fustes

V82 Utilització en explotacions ramaderes

V21 Regeneració de dissolvents

V83 Compostatge

V22 Regeneració de dissolvents

V84 Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives)

V23 Recuperació d’hidrocarburs

V91 Utilització como a càrrega en altres processos

V24 Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

Els residus generats a l’obra pertanyen als següents grups i subgrups del Catàleg de

V31 Recuperació de teixits i òrgans animals
V32 Recuperació de carnasses i serratges
V33 Recuperació de productes alimentaris
V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl•lics
V42 Regeneració d’altres materials inorgànics
V43 Regeneració d’àcids o bases
V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors
V45 Recuperació de cables
V46 Recuperació de productes fotogràfics
V47 Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants
V48 Recuperació de catalitzadors

Estudi Gestió de Residus: Memòria
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V 12 Reciclatge de plàstics
V 14 Reciclatge de vidre.
V 15 Reciclatge i recuperació de fustes
V 41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics
V 83 Compostatge
La valorització de residus s'ha vist potenciada en els últims anys a conseqüència de la
creació de les Borses de Subproductes, que promocionades des de l'Administració
central
han anat apareixent en diferents Comunitats Autònomes. La seva finalitat és posar en
contacte productors de residus i empreses que necessitin matèries primeres de
característiques similars a aquests residus ofertats. Catalunya disposa de la Borsa
Activa i la Borsa de Subproductes.
3.5

GESTORS DE RESIDUS

d’envasos de materials plàstics, de fàbriques de paper que reciclen cartró i paper o de
foneries de metalls.
La deposició controlada de residus de la construcció s’ha de fer en abocadors
específics (dipòsits controlats). En el cas que ens ocupa, el més proper a l’àmbit
d’estudi és el següent:
Gestors de residus de la construcció
Nom de la instalꞏlació ARIDS GARCIA
Adreça

JOSEP UMBERT 48

Codi postal

08402

Nom del municipi

GRANOLLERS

Nom del titular

ARIDS GARCIA

Tipus de titularitat

Privada

Tipus d'instalꞏ lació

Abocador

Tipus de residu

Runes

En cas que els residus no s’utilitzin o que es reciclin a la mateixa obra, cal gestionarlos en instalꞏlacions de reciclatge o de disposició del rebuig. Les alternatives de gestió
dels residus són diverses: reutilització, reciclatge, deposició en dipòsit controlat, etc.
Les possibilitats de reutilització d’elements de construcció són diverses i poc
previsibles. Depenen de la possibilitat de reutilitzar-los a la pròpia obra, en una altra
obra que es trobi situada a prop o de l’existència d’algú interessat a quedar-se’ls. De
moment no hi ha cap més alternativa, ja que no sempre és fàcil trobar, en qualsevol

D’altra banda, tot aquell residu resultant dels embalatges dels productes que arriben a
l'obra: fusta, paper, plàstics,... o de la mateixa activitat dels operaris: guants, cascs,
olis,... poden ser dipositats a gestors de residus municipals, sempre i quan hagin estat
avisats amb antelació de la tipologia i la quantitat de residus que s’hi aportaran. Els
més proper és:

lloc, equipaments industrials estables i de prou capacitat per explotar totes les
possibilitats de reutilització dels elements de construcció.

Gestors de residus municipals

En general, les possibilitats de reciclar els materials d’origen petri depenen de la

Nom de la instal•lació

DEIXALLERIA DE LA GARRIGA

Adreça

POL.IND.CONGOST

de l’obra ho permeten, de reciclar- los en el mateix lloc per mitjà d’una planta

Codi postal

08530

recicladora mòbil. Les possibilitats de reciclar els materials que no són petris depenen

Nom del municipi

La Garriga

localització de la construcció –de si és a prop o no d’una planta de reciclatge–, si bé
per a aquests materials sempre cal considerar la possibilitat, si les condicions físiques

de la proximitat d’indústries recicladores específiques; per exemple, de fàbriques

Estudi Gestió de Residus: Memòria
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Nom del titular

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL
VALLÈS ORIENTAL

Tipus de titularitat

Pública

Tipus d’instal• lació

Deixalleria

Àmbit

Municipal

Tipus de residu

Municipal

Codi postal

08400

Nom del municipi

Granollers

Tipus de titularitat

Privat

Tipus d’instal•lació

Gestió de residus industrials

Gestions autoritzades

V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos

Codi Gestor

E-74.94

Gestors de residus industrials
Nom de la instal•lació RECICLATGES TAMAYO, S.L.

Nom de la instal•lació GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS DE CATALUNYA, S.A.

Adreça

CTRA. PUIGCERDÀ, KM 33.2

(GRECAT)

Codi postal

08530

Adreça

Nom del municipi

La Garriga

Codi postal

08210

Tipus de titularitat

Privat

Nom del municipi

Barberà del Vallès

Tipus d’instal•lació

Gestió de residus industrials

Tipus de titularitat

Pública

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Tipus d'instal• lació

Gestió de residus industrials

V11 Reciclatge de paper i cartó

T21 Incineració de residus no halogenats

V12 Reciclatge de plàstics

T22 Incineració de residus halogenats

Gestions autoritzades

Gestions autoritzades

V13 Reciclatge de tèxtils

4.

POL. IND. SALVATELLA C/ GORCS LLADÓ, 54-68

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS EN OBRA

V14 Reciclatge de vidre
V15 Reciclatge i reutilització de fustes

Segons el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero a partir de certs llindars s’exigeix la
separació dels residus de construcció i enderroc en obra per facilitar la seva valoració

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl•lics

posterior, si bé, aquesta obligació queda diferida des de l’entrada en vigor del real

V71 Utilització en la construcció

decreto en funció de la quantitat de residus prevista en cada fracció.

Codi Gestor

Una obra té dos tipus de gestió de residus. La gestió dins de l’obra i la gestió fora de

E-83.94

l’obra. Cal doncs fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió internes i
externes més adequades per a l’obra d’acord amb:
Nom de la instal•lació

REENVAS, S.A

Adreça

POL. IND. CONGOST AV. SANT JULIÀ, 260

Estudi Gestió de Residus: Memòria

L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. La
possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.
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La proximitat dels valoritzadors de residus de la construcció i demolició, i la distància

Formigó

80 t

als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada operació de gestió, etc.

Maons, teules, ceràmics

40 t

Metall

2t

Fusta

1t

Vidre

1t

qualsevol altre tipus de valorització (veure l’apartat 4).

Plàstic

0,5 t

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les

Paper i cartró

0,5 t

En qualsevol cas s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a
última opció i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a

obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació de residus Inerts,
residus No Especials i residus Especials, aquests últims sempre separats de la resta.
En aquest aspecte, durant el desenvolupament de les obres es disposaran de tants
contenidors com tipologies de residus es generen.
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció

La generació de residus per a la construcció de la canonada d’abastament i el dipòsit
projectat en aquest projecte és superior a les quantitats que estableix el Real Decret
105/2008 per tant es necessari classificar tots els residus.
4.1

GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA

de les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra
i a l’entorn proper d’aquesta.
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra per

La taula següent mostra les actuacions preses de cara a gestionar els residus
generats a la pròpia obra.

absorbir part dels residus inerts que genera.
En el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus
(veure el subapartat 4.4).
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de la construcció i demolició
és el factor que més influeix en el destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,
fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en
aquest cas la terra vegetal) a la mateixa obra on s’ha produït.
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de la construcción y demolición estableix que s’han de separar
en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes
fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents
quantitats:

Estudi Gestió de Residus: Memòria
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Es disposarà de contenidors de recollida de residus inerts i no especials en recintes
destinats a l’abassegament d’aquests residus, situats en zones destinades a
l’abassegament de terres i residus d’obra, distribuïts al llarg de la traça de la canonada
d’abastament.
Pel que fa als residus especials en el moment que es generin a l’obra es recolliran en
bidons especials des d’on es transportaran a un gestor de residus autoritzat.
Les neteges de les cubes de formigó únicament es realitzaran en les basses
habilitades, a una zona fora de les obres especialment acondicionada per a la
realització d’aquestes operacions. L’operació que es realitzarà a la zona de les obres
és la de la neteja de les canaletes. L’afluent resultant romandrà a la bassa de
decantació per poder donar un tractament adequat a les aigües, mitjançant un gestor
de residus autoritzat.
4.2

GESTIÓ DE RESIDUS FÓRA D’OBRA

Els residus generats a obra es transportaran als gestors més propers ja esmentats
amb anterioritat. Tanmateix queda a consideració del constructor la gestió dels residus
d’obra a altres gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.
5.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte es recullen les tècniques
adequades per a la gestió de residus per al ‘PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS
D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES
DERIVATS

DEL

CONVENI

EXPROPIATORI

DE

3/10/2008’,

regulant

l’emmagatzematge, el maneig i la reutilització de part dels residus d’excavació com a
reblert de la rasa i per a terres vegetals, respectivament.
6.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Abans de començar l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de
gestió de residus i desenvolupar un Pla corresponent. En qualsevol cas, s’hauran de
seguir les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. Caldria que el Pla
adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que
hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la

Estudi Gestió de Residus: Memòria
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direcció facultativa. El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Barcelona, juliol de 2021

L’Enginyer Autor del Projecte

Antonio Mailan Escolano
Enginyer de Camins, C i P.
STRUMA2005,S.L.P.
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1.

2.2

OBJECTE

En aquest plec de prescripcions tècniques de gestió de residus del ‘PROJECTE
EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE
SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE
3/10/2008’, es recullen les tècniques adequades per a la gestió de residus, considerant
l’emmagatzematge, el maneig i el transport d’aquests.

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

2.1

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

TRANSPORT

DE

TERRES

I

RESIDUS:

RESIDUS

DE

LA

CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
2.3

2.

I

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3

de

volum

realment

classificat

d’acord

amb

les especificacions de la

direcció tècnica.

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega,

L’objectiu del present annex és l’elaboració de l’Annex de Gestió de Residus pel que fa

de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels

al Projecte de Condicionament de les Arquetes de Desguàs de l’Arteria PTT-ITAM

materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de

Tordera, per tal de donar compliment al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, on es

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

regula la producció i la gestió de residus de la construcció i demolició.

S’han considerat els tipus següents:
2.4

MATERIALS INERTS
Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o
es reutilitzaran.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residus.

-

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció.

RESIDUS ESPECIALS:
Els

materials

compatibles

potencialment

perillosos

han

d’estar

separats

per

tipus

i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del

-

Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, que deroga

tipus de perillositat.

o Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

o Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara
restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes,
cartrons, etc., els metàlꞏlics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com
ara pintures, dissolvents, etc..

residus
o Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus.
o Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de
juliol, reguladora dels residus

Estudi Gestió de Residus: Plec de Prescripcions Tècniques
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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 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

-

RESIDUS ESPECIALS:
Els

materials

compatibles

potencialment

perillosos

han

d’estar

separats

per

tipus

i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del

tipus de perillositat.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de
Catalunya. Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de
9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

A L'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.

3.

TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la direcció facultativa, DF. L’abocada
s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

3.1

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega,

complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de

de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels

la direcció facultativa.

materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A

classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:

S’han considerat els tipus següents:

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de

-

Classificació de residus a obra, càrrega i transport de residus dins de l’obra

l’excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.

-

Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la

reciclatge, a mono dipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i

classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus

transferència, amb contenidor o amb camió

que s’ha abocat.

-

Subministrament de bidons per a emmagatzemar residus especials.

-

Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb
residus especials.

3.2

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

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.

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de

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.

pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi.
Estudi Gestió de Residus: Plec de Prescripcions Tècniques
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3.3

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

o Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus.

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

o Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,

juliol, reguladora dels residus

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la direcció

-

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

facultativa. 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 30%.

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de
Catalunya. Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de
9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

RESIDUS ESPECIALS:
Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de

Barcelona, juliol de 2021

recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:

L’Enginyer Autor del Projecte

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus
de residu al centre corresponent.
3.4

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
-

Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

-

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció.

-

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

-

Antonio Mailan Escolano
Enginyer de Camins, C i P.
STRUMA2005,S.L.P.

Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, que deroga:
o Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus
o Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de
residus
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PRESSUPOST

Data: 16/03/21

Obra

01

Pressupost ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES

Capítol

07

Gestio de Residus

1 P2R5-DT31

2 P2R2-EU71

3 P2R1-EU9U

4 P2R2-EU82

m3

m3

m3

m3

Transp.residus inerts o no especials,a instal·lació autoritzada de
gestió de residus,contenidor 1m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 4)
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 2)
Classif.obra residus construcció o demoliciós/construcció o
demolició,mitjans manuals
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro

Pàg.:

1

51,01

12,000

612,12

42,85

12,000

514,20

18,55

1,000

18,55

4,77

115,000

548,55

Deposició controlada en dipòsit autoritzat 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 - 3)
TOTAL

Capítol

01.07

1.693,42

EUR
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1.

INTRODUCCIÓ

S’adjunta llistat de l’estadística de les partides del PROJECTE EXECUTIU PELS
TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE
PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008 , valorades.
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 29/07/21

Pàg.:

1

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

1 P3J5-FIFR

m3

Estructura de gabions de tela
metalica de torsió, amb peces
d'2x1x1 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de
pas de malla, reblert amb pedra
granítica
d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics

106,48

254,125

2 P2255-DPHE

m3

Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 2 m, amb
material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per
a compactar, amb compactació
del 90% PM

8,21

598,500

4.913,69

7,82 50,87

3 PD76-B2Q3

m

Clavegueró de polietilè d'alta
densitat
per
a
evacuació
sifònica, PE 100 de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, 6
bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26 segons UNE-EN 13244-2,
inclosos accessoris, per anar
soterrat

66,51

66,400

4.416,26

7,03 57,89

4 P312-D4PC

m3

Formigó per a rases i pous,
HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb
bomba

91,06

31,540

2.872,03

4,57 62,46

5 GX354001

pa

Partida alçada a justificar en
concepte
d'imprevistos
sobrevinguts
durant
el
desenvolupament
de
l'obra
(serveis
afectats,
increment
d'amidaments...)

2.500,00

1,000

2.500,00

3,98 66,44

6 P2A0-4ILU

m3

Subministrament
de
tolerable d'aportació

terra

4,09

598,500

2.447,87

3,89 70,34

7 P9B6-71YH

m2

Pavimento con piezas de piedra
natural calcárea nacional con
una cara pulida y abrillantada,
precio medio, de 20 mm de
espesor y de 1251 a 2500 cm2,
colocada a pique de maceta con
mortero
mixto
1:2:10,
con
rebajado, pulido y abrillantado

99,71

20,000

1.994,20

3,17 73,51

8 PD35-8GKQ

u

Arqueta de paso de hormigón
prefabricado, de 100x100x100 cm
de medidas interiores y 9 cm de
espesor,
para
evacuación
de
aguas residuales, incluida tapa
de
hormigón
prefabricado,
colocada

354,94

5,000

1.774,70

2,82 76,33

9 P3L7-3CMT

m2

Protecció de talús amb malla
metàl·lica,
dues
de
triple
torsió, pas de malla de 80 mm i
diàmetre 2,4 mm, ancorada amb
barres
d'acer
corrugades
i
subjectada amb cables

12,24

120,000

1.468,80

2,34 78,67

10 P22D0-52YN

m2

Esbrossada del terreny de més
de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

0,63

2.300,000

1.449,00

2,31 80,97

27.059,23 43,05 43,05

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 29/07/21
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Pàg.:

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

2

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI
11 GX353001

12 GRI33382

13 P6A5-DRMM

14 P21R0-92H8

15 G2120810

16 P221C-DYZT

17 P21R0-92GQ

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1.338,09

Manta orgànica tipus 100% coco,
de
densitat
aproximada
300
g/m2, col·locada en un terreny
preparat
amb
un
pendent
aproximat del 100 % i amb una
llargària de talús de 4 a 10 m,
fixada
amb
grapes
d'acer
corrugat en forma de U, de 10
mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat de 3 u/m2
i amb part proporcional de rasa
superior de fixació (PB)

4,37

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb
tela
metàl·lica
de
torsió
simple amb acabat galvanitzat,
de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de
tub galvanitzat de diàmetre 50
mm col·locats cada 3 m sobre
daus
de
formigó
i
part
proporcional de pals per a
punts singulars

20,87

Tala controlada directa d'arbre
de
6
a
10
m
d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre
camió
grua
amb
pinça,
i
transport
de
la
mateixa
a
planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

174,80

u

Cala
de
localització
de
serveis, inclosa el replanteig
del
servei
mitjançant
topografia,
l'excavació
i
posterior
restitució
del
terreny al seu estat original i
la p.p d'excavació manual a les
proximitats del servei.

205,07

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

7,90

Tala controlada directa d'arbre
< 6 m d'alçària, arrencant la
soca,
aplec
de
la
brossa
generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de
la
mateixa
a
planta
de
compostatge (no més lluny de 20
km)

121,28

m2

m

u

u

Pàg.:

3

Màscara: * (Ordenació per import)

Partida de cobrament íntegre
per a l'implantació de totes
les mesures de seguretat i
salut
necessàries
segons
normativa
vigent
i
especificades
a l'estudi
de
seguretat i salut del projecte
durant el termini d'execució de
les obres

pa

Data: 29/07/21

AMIDAMENT
1,000

262,000

53,500

6,000

4,000

103,600

6,000

IMPORT
1.338,09

1.144,94

1.116,55

1.048,80

% %ACUM
2,13 83,10

18 P2255-DPHR

UA

1,30 90,98

1,16 92,13

EUR

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

m3

52,290

629,05

1,00 93,13

19 P2R5-DT31

m3

Transport de residus inerts o
no especials
a instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus, amb contenidor d'1 m3
de capacitat

51,01

12,000

612,12

0,97 94,11

20 P221C-DYZW

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m
d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

6,69

83,996

561,93

0,89 95,00

21 P2R2-EU82

m3

Deposició controlada en dipòsit
autoritzat 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)

4,77

115,000

548,55

0,87 95,88

22 P2R2-EU71

m3

Deposició controlada en dipòsit
autoritzat de residus barrejats
no perillosos amb una densitat
0,43
t/m3,
procedents
de
construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista
Europea
de
Residus
(ORDEN
MAM/304/2002)

42,85

12,000

514,20

0,82 96,69

23 P2242-53CC

m2

Acabat i allisada de talussos,
amb mitjans mecànics

1,75

262,000

458,50

0,73 97,42

24 P7B1-6Q54

m2

Geotèxtil format per feltre de
polièster
no
teixit
lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2,
col·locat sense adherir

2,64

170,500

450,12

0,72 98,14

25 P6A2-4IJ1

u

Porta d'una fulla batent de 1x2
m
de
llum
de
pas
d'acer
galvanitzat
en
calent,
amb
bastidor de tub de 40x40x1,5 mm
i malla ondulada de 40x40 mm de
pas i 4 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mm, perns
regulables, pany de cop i clau
i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada

419,80

1,000

419,80

0,67 98,81

26 PRA1-DOEL

m2

Hidrosembra
de
barreja
de
llavors
per
a
gespa
tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob
organo-mineral
d'alliberament
lent,
bioactivador
microbià
i
estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície <
500 m2

1,27

262,000

332,74

0,53 99,34

1,67 88,37

818,44

PREU
12,03

1,78 86,70

1,31 89,67

DESCRIPCIÓ
Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de
la
pròpia
excavació,
en
tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

1,82 84,92

820,28

727,68

NUM. CODI

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 29/07/21

Pàg.:

4

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

27 P9G5-61SR

m2

Paviment
de
formigó
HA-30/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

PREU
26,98

8,100

218,54

0,35 99,68

28 P2259-548K

m2

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

1,46

123,500

180,31

0,29 99,97

29 P2R1-EU9U

m3

Classificació a peu d'obra de
residus
de
construcció
o
demolició en fraccions segons
REAL
DECRETO
105/2008,
amb
mitjans manuals

18,55

1,000

18,55

0,03100,00

TOTAL:

AMIDAMENT

IMPORT

% %ACUM

62.854,96 100,00

EUR
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1. ASPECTES GENERALS

- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energia.
- Disposicions de Seguretat i Salut al treball.

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS
1.1.1. OBJECTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc
estructurar l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques
dels materials a fer servir; així com, establir les condicions que ha de complir el
procés d'execució de l'obra i, per últim, organitzar com i de quina manera s'han de fer
els amidaments i l'abonament de les obres.
1.1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ
Les obres corresponen al ‘PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS
D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES
DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008’.

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el
termini d'execució de les obres d'aquest projecte.
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de
tota mena promulgades per l'Administració de l'Estat, per la Generalitat de Catalunya,
per l’ Ajuntament o per altres organismes competents, que tinguin aplicació en els
treballs a fer, tant si estan esmentats com si no ho estan a la relació anterior, quedant
a la decisió del director d'obra, resoldre qualsevol discrepància que pogués existir
entre ells i allò disposat en aquest plec.
1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
A continuació es descriuen els elements més significatius que defineixen la solució
proposada:

1.1.3. INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES
ESBROSSADA I NETEJA
Seran d'aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les contingudes en
aquest plec, les Disposicions que tot seguit es relacionen, sempre que no modifiquin o
s'oposin a allò que s'especifica en aquest Plec.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y Puentes
del Ministerio de Fomento (PG-3), ampliada i corregida l’ú d’agost de 2001.
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprovada pel RD 1247/2008 de 18
de juliol.

Es durà a terme una esbrossada general de la pacel.la i es retiraran tots els elements
de l’actual mur de contenció en mal estat que impedeixin l’execució del nou mur de
gabions.
DESGUAS FOSES
Es deriven mitjançant canonada PE100 SN-8 DN200 soterrada, els desguassos de
dues foses sèptiques existents a la parcel.la. Es condueixen fins a desguassar en la
galeria de formigó existent.

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97), aprovada pel RD 776/1997 de
30 de maig.

MUR DE GABIONS

- Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02), aprovada pel RD 997/2002 de
27 de setembre.

Construcció d’un mur de contenció per gravetat de gabions i posterior rebliment del
trasdos fins assolir la cota de la parcelꞏla superior.

- Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo per a l'execució
d'assaigs de materials que estiguin actualment en vigor.

1.3. DENVOLUPAMENT DE LES OBRES

- British Standard BS-5337; “Code of practice for the structural use of concrete for
retaining aqueons liquids”.
- Mètodes d'assaig del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales (MELC).

1.3.1. REPLANTEJOS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
Amb anterioritat a l'inici de les obres el Contractista, conjuntament amb la Direcció
d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de
referència que constin al projecte, aixecant-se acta dels resultats.

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE).
- Reglamentos electrotécnicos para alta y baja tensión i Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC).
- Normes UNE aplicables a instalꞏlacions elèctriques.

A l'acta es farà constar que, el Contractista ha pres dades sobre el terreny per
comprovar la correspondència de les obres definides al projecte amb la forma i
característiques del terreny esmentat. En cas d'haver-hi alguna discrepància es
comprovarà i es farà constar a l'acta amb caràcter d'informació per a la posterior
formulació dels plànols d'obra.
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en la seva redacció.
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de
les obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin
afectar terrenys exteriors a la zona de domini o servei existents. Aquestes afeccions
es faran constar a l'acta, per tal de tenir-les en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondrà al Contractista l'execució dels replantejos necessaris per portar a terme
l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d’Obra de la forma i dates en què
programa portar-los a terme. La Direcció d’Obra podria fer-li recomanacions al
respecte i, en cas que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errades en les
obres, prescriure concretament la forma i temps d'executar-los.
La Direcció d’Obra farà, sempre que ho estimi convenient, comprovacions dels
replantejos fets.
1.3.2. PROGRAMA DE TREBALLS
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un
programa de treball complet. Aquest programa serà aprovat pel Promotor en el seu
moment i en raó del contracte.
El programa de treball comprendrà:

A banda d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials
de detall d'execució que la Direcció d’Obra cregui convenient.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals
com en els parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció
d’Obra.
1.3.3. CONTROL DE QUALITAT
La Direcció d’Obra té la facultat de fer els reconeixements, comprovacions i assaigs
que cregui convenients en qualsevol moment, havent de prestar el Contractista
l'assistència humana i material que calgui per a això. Les despeses de l'assistència no
seran d'abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o
qualitat, per raó dels materials o mètodes de treball fets servir, la Direcció d’Obra
apreciarà la possibilitat o no de corregir-les, i en funció d'això disposarà:
-

a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses parts de
l'obra.

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del
termini que assenyali.
Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran
tractades a elecció del Promotor, bé com a incorregibles on queda compromesa la
seva funcionalitat i capacitat de servei, o bé seran acceptades previ acord amb el
Contractista, amb una penalització econòmica.
Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei,
seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dintre del termini
que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Promotor
podrà encarregar el seu arranjament a tercers amb càrrec al Contractista.

b) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cada una de les
seves característiques, d'on es troba cada màquina en el moment de formular el
programa i de la data que estarà a l'obra, com també la justificació d'aquelles
característiques per realitzar conforme a les condicions les unitats d'obra per a
què s'hagin de fer servir i les capacitats per assegurar el compliment del
programa.

-

c) Organització del personal que s'assigna a l'execució de l'obra, amb expressió d'on
es trobi el personal superior, mitjà i especialista en el moment de formular el
programa i de les dates en què es trobi a l'obra.

La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció
d'aquestes, fer les proves que cregui convenients per comprovar el compliment de les
condicions i el comportament adequat de l'obra executada.

d) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que es farà cada mes concret i tenint en compte
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen
les obres, com també d'altres particulars no compreses en aquesta.
e) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del
conjunt de l'obra.

Aquestes proves es faran sempre en presència del Contractista que, per la seva
banda, estarà obligat a donar les facilitats que calguin per a la seva deguda realització
i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que calgui per fer-les.

Durant el curs de l'execució de les obres el Contractista haurà d'actualitzar el
programa establert per a la contractació sempre que, per modificacions de les obres,
modificacions de les seqüències o processos i/o endarreriments en la realització dels
treballs, el Promotor ho cregui convenient. La Direcció d’Obra tindrà la facultat de
prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i de participar

1.3.4. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

-

De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la
recepció de l'obra.

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa
de treballs. Designarà, així mateix, les persones que assumeixin, per la seva part, la
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direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les
obres i tenir facultats per resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d’Obra,
havent de donar compte sempre a aquesta per poder absentar-se de la zona d'obres.

1.4. AMIDAMENT I ABONAMENT
1.4.1. AMIDAMENT DE LES OBRES

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com la seva
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per al
Direcció d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la
substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de
respondre a cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella
facultat. Això no obstant, el Contractista respon de la capacitat i disciplina de tot el
personal assignat a l'obra.
De la maquinària que d'acord amb el programa de treballs s'hagi compromès a tenir a
l'obra, no en podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona
d'obres, llevat de l'expressa autorització de la Direcció d’Obra.
1.3.5. INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

La Direcció d’Obra farà mensualment i de la manera que estableix aquest plec,
l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments
i haurà de colꞏlaborar en la serva confecció amb el mitjans materials i amb el personal
que la Direcció d’Obra estimi convenients.
Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de
quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la
Direcció d’Obra amb la suficient antelació, per tal que aquesta pugui fer els
corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin,
la conformitat dels quals subscriurà el Contractista o el seu delegat.

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció
d’Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estan
encomanats. Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta
documentació vindrà fixada per la Direcció d’Obra.

A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda
aquest obligat a acceptar les decisions d’ el Promotor sobre el particular.

Serà, també, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans
de l'inici de les obres, així com dels de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que
hagin de quedar amagades.

a) Preus unitaris

Això últim, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra
prèviament a la seva ocultació.
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les
obres, a redactar per la Direcció d’Obra, amb la colꞏlaboració del Contractista que la
Direcció d’Obra estimi convenient.
El Promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitat per a les quals no
existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que
qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les obres
esmentades, sigui a càrrec del Contractista.
El Contractista haurà de confegir els plànols de detall de totes les instalꞏlacions
mecàniques i de comunicacions necessaris per desenvolupar les definicions
establertes en el projecte constructiu.

1.4.2. Abonament de les obres

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades
per a l'execució material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els
treballs, mitjans i materials auxiliars, sempre que expressament no es digui res en
contra en aquest plec de prescripcions tècniques particulars i figurin al quadre de
preus els dels elements exclosos com a unitat d'obra independent. També
inclouran les despeses indirectes derivades de la gestió de l’obra.
b) Altres despeses a compte del Contractista
Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi
explícitament res en contra, les despeses següents, a títol indicatiu i sense que la
relació sigui limitativa:
-

1.3.6. EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC
L'execució de les unitats d'obra del present projecte, les especificacions de les quals
no figuren en aquest plec de prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb
allò especificat per a aquestes a la normativa vigent, o si no n'hi ha, amb allò que
ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars.

-

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de
construccions auxiliars, incloses les d'accés.
Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i
materials.
Les despeses de protecció d'abassegaments i de la pròpia obra contra tot
deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a
l'emmagatzematge d'explosius i carburants.
Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.
Les despeses de conservació de desguassos.
Les despeses de subministrament, colꞏlocació i conservació de senyals de
trànsit i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de les
obres.
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Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per al
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.
Les despeses de demolició de les instalꞏlacions provisionals.
Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les
deficiències observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i
proves.
Els danys a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.
Les despeses derivades de l’aplicació i desenvolupament del pla de vigilància
ambiental del Contractista, d’acord a la seva oferta i la seva certificació
ambiental.

-

1.5. SEGURETAT I SALUT
El Contractista complirà amb tota la normativa relativa a la prevenció de riscos
laborals que li apliqui derivada de la seva pròpia activitat.
En relació amb les obres que realitzarà pel Promotor, tindrà especial cura del total
compliment de:
-

RD 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció.

-

Llei 32/2006 Reguladora de la subcontractació en el Sector de la
Construcció.

-

RD 171/2004 Relativa a la coordinació d’activitats empresarials.

-

Llei 31/1995 Relativa a la Prevenció de Riscos Laborals..

-

Llei 54/2003 reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

1.7 RESIDUS
El Contractista és el responsable de la correcta gestió dels residus derivada de l’obra i
caldrà complir el REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
1.8. SEGURETAT INDUSTRIAL
En els casos en que les obres incloguin instalꞏlacions subjectes a reglamentació
específica com ara,
- Instalꞏlacions elèctriques de baixa i alta tensió
- Emmagatzematge de productes químics
- Protecció contra incendis
- Equips a pressió
- Instalꞏlacions frigorífiques
- Equips electromecànics
- Altres
el Contractista haurà de redactar els projectes detallats corresponents, procedir a la
seva legalització, visats i actualitzacions fins al final de l’obra, mantenir la coordinació i
relació amb els organismes oficials que calgui i obtenir finalment tots els permisos,
autoritzacions, aprovacions, butlletins d’intsalꞏlador, etc. i tota la documentació
necessària, que serà lliurada a la propietat, per a la posada en marxa i posada en
funcionament.

Així com tota la normativa relacionada d’aplicació (en vigor en el moment de
realització de les obres).
1.6. MEDI AMBIENT
El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells,
procedirà adoptant les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient
siguin mínimes.
El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més
amunt apuntats i qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment,
produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes emprats
immediatament en el moment en que els danys es posin de manifest, i havent de
reparar els danys causats seguint les ordres del Director Facultatiu
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plàstics (per exemple, juntes water-stop), elastòmers, adhesius, resines,
pintures.

2. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTALꞏLACIONS I LES SEVES
CARACTERÍSTIQUES
2.1. CONDICIONS GENERALS PER A TOTS ELS MATERIALS



Equips mecànics: vàlvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes,
calderins antiariet (calderins, membranes), cabalímetres, altres equips de
mesura, instalꞏlacions de cloració, etc.



Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte
ocasionalment: substàncies destinades al tractament de l’aigua; substàncies
per al manteniment, neteja i desinfecció de dipòsits i conduccions; lubricants.

2.1.1. PROCEDÈNCIES
Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen en els articles
següents. La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el
compliment de les especificacions. Les canonades per a conducció d'aigua potable,
són objecte dels capítols 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels
materials, que hauran de ser aprovats pel Director d'Obra prèviament a la seva
adquisició per part del Contractista.

Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista presentarà a la Direcció
d’Obra la documentació corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb els
criteris del Promotor. El llistat dels materials en contacte amb l’aigua de consum,
juntament amb la documentació associada, s’inclourà en el Projecte d’Obra
Executada.

2.1.2. EXAMEN I ASSAIG
2.1.4 MATERIALS EXCLOSOS I LIMITATS
En tots els casos que el Director d'Obra ho jutgi necessari, es realitzaran proves o
assaigs dels materials prèviament a l'aprovació a què es refereix l'apartat anterior. El
tipus i freqüència d'aquests assaigs s'especifica en els articles corresponents d’
aquest Plec.
2.1.3. MATERIALS EN CONTACTE AMB AIGUA DE CONSUM HUMÀ
En compliment del RD 140/2003, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà, els productes de construcció en contacte amb l’aigua de
consum humà, per ells mateixos o per les pràctiques d’instalꞏlació que s’utilitzin, no
han de transmetre a l’aigua de consum humà substàncies o propietats que contaminin
o n’empitjorin la qualitat i suposin un incompliment dels requisits especificats en el
RD, o suposin un risc per a la salut de la població abastada (art. 14.1).

En cap cas es podran utilitzar a l’obra els següents materials i substàncies:
- Sulfurhexà-fluorurs (SF6).
- Hidroflourocarbonats.
- Fusta procedent de tala ilꞏlegal.
- Altres productes o substàncies de provada perillositat o que presentin dubtes
sobre les seves afectacions sobre la salut i/o el medi.
Sempre que sigui possible es substituiran els elements de PVC per elements de PP o
PE.
2.2. MATERIALS A UTILITZAR EN TERRAPLENS
2.2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Les especificacions per als equips, productes substàncies i materials en contacte amb
l’aigua es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i
materials.
Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum humà els següents materials
emprats en l’execució de les obres:


Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment
interior de morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat,
canonades d’acer inoxidable, canonades de fosa dúctil (amb revestiment
interior de morter de ciment o de pintura), canonades de polietilè, canonades
de formigó armat amb camisa de xapa, i totes les peces especials (colzes,
derivacions, reduccions, etc.).

Els materials a utilitzar en terraplens seran sòls o materials locals constituïts amb
productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra
vegetal o qualsevol altra matèria similar.
S'ajustaran a allò disposat a l'article 330 del PG3.
2.2.2. ORIGEN DELS MATERIALS
Els materials es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra o dels
préstecs que, si és necessari, s'autoritzin per la Direcció d’Obra.
2.3. MATERIALS A UTILITZAR EN REBLERTS DE RASES PER A CANONADES





Formigó i altres productes a base de ciment: formigó (en parets, soleres i
sostres de dipòsits); revestiment i reparació de formigó amb morters.

2.3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Materials plàstics i orgànics per a juntes, segellat o reparació: materials

Els materials a utilitzar en el reblert de rases per a canonades hauran de ser sòls fins,
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roques o sorres seleccionades i netes exemptes d’ herbes, arrels, branques o un altre
tipus de vegetació. A més, els materials a utilitzar en el reblert de rases per a
canonades hauran de ser aquells que aquest Plec defineix com apropiats i no es
podran utilitzar materials inapropiats.

2.5. ESCULLERA

2.3.2. ORIGEN DELS MATERIALS

La mida dels blocs serà funció del projecte que es tracti. Al material se li exigeix que
el coeficient de qualitat mesurat per l'assaig de “los Angeles” (NLT-149/91) sigui
inferior a 50.

Els materials apropiats es podran obtenir de les excavacions realitzades en l'obra,
processats o sense processar, o de préstecs que si és necessari autoritzi la Direcció
d’Obra.

Es defineix com el conjunt de blocs de pedra sensiblement grans, colꞏlocats uns sobre
altres.

2.6. GRANULATS PER A MORTERS I FORMIGONS

2.3.3. MATERIALS INADEQUATS

Compliran l'especificat a la EHE-08.

Es consideraran sòls inadequats per a reblerts, aquells que classificats d'acord amb el
“Unified Soil Classification System” pertanyin a les classificacions Pt, OH, CH, MH o
OL, segons la norma ASTM D-2487.

2.7. CIMENT

A més, qualsevol terra que contingui matèria orgànica, que tingui un límit plàstic
menor del 8% provat d'acord amb la NLT-106/91 i que contingui més del 25% del
material, en pes, que passi pel tamís UNE 0.080 mm d'acord amb els requisits de la
norma NLT-152/89; o qualsevol terra que no pugui compactar-se suficientment, per
obtenir el percentatge especificat de densitat màxima per a l'ús al qual se li destina,
seran classificats com materials inadequats.
2.3.4. DEFINICIÓ I DESIGNACIÓ DE TIPUS DE MATERIALS APROPIATS
1. Tipus A: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 25 mm i
té un valor equivalent de sorra no menor de 50.
2. Tipus B: Barreja de grava o sorra amb el 100% que passa pel tamís UNE 12,5 mm
i té un valor equivalent de sorra no menor de 50.
3. Tipus C: Sorra amb el 100% que passa per un tamís UNE 10 mm i almenys el
90% passa pel tamís UNE 5 mm i té un equivalent de sorra no menor de 30.
4. Tipus D: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 25
mm i no més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm.
5. Tipus E: Grava natural o artificial amb el 100% que passa per un tamís UNE 12,5
mm i no més del 10% passa per un tamís UNE 5 mm.

S'utilitzaran els ciments de classe resistent 32,5 Mpa i 42,5 Mpa definits en el "Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" RC-08 i
compliran les condicions exigides en el mateix. Es proscriu per als dipòsits de formigó
armat la utilització de ciments de classe resistent 52,5 Mpa.
-

S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats
amb subproductes i materials recuperats, com cendres, escòries, fangs, etc.

-

S’han de prioritzar, sempre que sigui tècnicament possible, els ciments fabricats
amb combustibles alternatius (residus pneumàtics, olis, plàstics, residus animals,
etc..) en lloc d’hidrocarburs.

En els casos que s'indiqui expressament en projecte podran usar-se altres tipus de
ciment.
Es compliran les prescripcions de l’article 26 de la EHE-08.
2.8. AIGUA
En totes les fases de l’obra s’haurà de vetllar especialment per l’eficiència i el correcte
ús de l’aigua. La procedència de l’aigua podrà ser la que el Contractista consideri més
adequada, sempre que es compleixin les prescripcions de l’article 27 de la EHE.
2.9. ADDITIUS PER A FORMIGONS
2.9.1. CONDICIONS GENERALS

6. Tipus I: Qualsevol altre material que no sigui classificat com inadequat.
2.4. GABIONS
Els materials a emprar per a l'execució de murs o fàbriques de gabions han de complir
les especificacions del Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de
carreteres i ponts (PG-3) en el seu article 659.2.

El Contractista podrà proposar l'ús de tota mena d'additius, quan ho consideri oportú
per obtenir les característiques exigides als formigons en l'apartat 2.13 d'aquest Plec,
justificant en la seva proposta, mitjançant els oportuns assaigs, que la substància
agregada en les proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de
ciment, dosificacions, naturalesa dels granulats, de l'obra, produeixen l'efecte desitjat
sense pertorbar excessivament les restants qualitats del formigó ni representar un
perill per a les armadures.
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El Director d'Obra podrà acceptar o no les propostes del Contractista i en qualsevol
cas no es podrà utilitzar cap producte additiu sense la seva autorització escrita.
2.9.2. ASSAIGS
En el seu cas, es realitzaran els assaigs que ordenarà el Director d'Obra, inclosos
aquells que permetin jutjar la influència de l'ús d'additius en el temps d’enduriment i en
la retracció.
2.10. FORMIGONS
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les dosificacions dels
formigons que pensi utilitzar. Existirà una dosificació per a cada tipus de formigó i
sistema de posada en obra que es pensi utilitzar. Com ja s'indica en l'articulat
corresponent de la part 3 d'aquest Plec, els assaigs característics del formigó que són
preceptius es realitzaran en idèntiques condicions d'obra per a les que han estat
preparats. Cada fórmula de treball presentada pel Contractista contindrà almenys:
-

Granulometria dels granulats.
Composició granulomètrica resultant.
Contingut i tipus de ciment.
Relació aigua/ciment.
Contingut d'additius.

2.11. ACER EN RODONS PER A ARMADURES
Es complirà l'especificat a la EHE-08.
2.12. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
Es complirà allò indicat en NBE-EA-95.
2.13. CANONADA DE POLIETILÈ PER A SANEJAMENT
La canonada serà de doble paret, paret llisa interior i paret corrugda exterior. La
normativa de referència serà la norma UNE-EN 13476. La rigidesa circumferencial
s’aconseguirà mitjançant paret nervada tipus B i no serà inferior a 8 kN/m2, tot i que
en cada cas s’haurà de comprovar la seva resistència en funció de la tipologia del
terreny i de la profunditat de la rasa. Les juntes seran elàstiques mitjançant
embocadura integrada executada durant el procés d’extrusió del tub, o mitjançant
maniguet soldat en fàbrica.
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3. EXECUCIÓ

projectades, construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides,
desmuntades, retirades, o lliurades per a usos posteriors a compte del Contractista.

3.1. REPLANTEJOS
A partir de la Comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de
replantejament necessaris per a l'execució de les mateixes seran realitzats a compte i
risc del Contractista.
El Director comprovarà els replantejos executats pel Contractista i aquest no podrà
iniciar l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la
corresponent aprovació del replanteig.
L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no
disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que
ocasionessin els errors dels replantejos realitzats pel Contractista hauran de ser
solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.
El Contractista haurà de disposar al seu cost tots els materials, aparells i equips de
topografia, personal tècnic especialitzat i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar
els replantejos al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals
anivellades. Tots els mitjans materials i de personal citat tindran la qualificació
adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les
fases del replanteig, d'acord amb les característiques de l'obra. El Director de les
obres definirà el grau d’exactitud necessari per efectuar els replantejos.

El Contractista haurà d'obtenir de l'Autoritat competent les oportunes autoritzacions i
permisos per a la utilització de les vies i instalꞏlacions.
El Promotor es reserva el dret que determinades carreteres, camins, senders, rampes
i altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser
utilitzades gratuïtament pel seu compte o per altres contractistes per a la realització
de treballs de control de qualitat, auscultació, reconeixements i tractaments del
terreny, sondejos, injeccions, ancoratges, fonamentacions indirectes, obres especials,
muntatge d'elements metàlꞏlics, mecanismes elèctrics, i d'altres equips d'instalꞏlació
definitiva.
El Promotor es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, senders i
infraestructures d'obra civil d'instalꞏlacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a l'explotació de l'obra definitiva o per a altres fins que el
Promotor estimi convenient, siguin lliurades pel Contractista al terme de la seva
utilització per aquest, sense que per això hagi de percebre cap abonament.
En qualsevol obra, s’haurà de minimitzar l’obertura de camins i l’impacte ambiental
causat per aquests:
-

El moviment de terres haurà de ser el mínim imprescindible i s’haurà de realitzar
segons es descriu a l’apartat 3.8.1.
La maquinària utilitzada haurà de portar insonoritzadors.
Es pendran mesures preventives contra incendis d’acord a la reglamentació
vigent.
Un cop acabades les obres, s’hauràn de restaurar totes les zones afectades
tornant a l’estat anterior.

En les comprovacions del replanteig que efectuï la Direcció, el Contractista, a cost
seu, prestarà l'assistència i ajuda que el Director requereixi, evitarà que els treballs
d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i,
quan sigui indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui
dret a cap indemnització.

-

El Contractista executarà a cost seu els accessos, camis, escales, passarelꞏles i
bastides necessaris per a la realització de tots els replantejos, tant els efectuats per ell
com per la Direcció d’Obra.

En tot moment es seguiran les directrius que estableixi el Director Facultatiu o el
Director Ambiental de les obres en cas de que aquestes estiguin subjectes a DIA.

-

3.3. ACCÉS ALS FRONTS DE TREBALL
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del
contracte, de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals
anivellades, ha reposar a cost seu, els que per necessitat d'execució de les obres o
per deteriorament, haguessin estat moguts o eliminats. Els treballs de reposició es
comunicaran a la Direcció d’Obra per a la seva comprovació.
3.2. ACCÉS A LES OBRES
Llevat de prescripció específica en algun document contractual, seran per compte i
risc del Contractista, la construcció i manteniment de totes les vies de comunicació i
les instalꞏlacions auxiliars per a transport, com ara carreteres, camins, senders,
passarelꞏles, plans inclinats, muntacàrregues per a l'accés de persones, transport de
materials a l'obra, etc.

El present article es refereix a aquelles obres auxiliars i instalꞏlacions que, a més de
les indicades a l'article 3.4. d'aquest Plec, calguin per a l'accés del personal i per al
transport de materials i maquinària als fronts de treball, ja sigui amb caràcter
provisional o permanent, durant el termini d'execució de les obres.
Aquests accessos als fronts de treball seran gestionats, projectats, construïts,
conservats, mantinguts i operats, així com demolits, desmuntats, retirats, o lliurats per
a usos posteriors a compte del Contractista.
La Direcció es reserva el dret per si mateixa i per a les persones autoritzades pel
Director, d'utilitzar tots els accessos als fronts de treball construïts pel Contractista ja
sigui per complir les funcions a aquella encomanades, com per permetre el pas de
persones i materials necessaris per al desenvolupament dels treballs.

Aquestes vies de comunicació i instalꞏlacions auxiliars seran gestionades,
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El Director podrà exigir la millora dels accessos als fronts de treball o l'execució
d'altres nous, si així ho estima necessari, per poder realitzar degudament la inspecció
de les obres.

d'utilitzar-se i no es podrà retirar sense el consentiment del Director. Els equips o
elements dels mateixos avariats o inutilitzats hauran de ser reemplaçats sempre que
la seva reparació exigeixi terminis que hagin d'alterar el Programa de Treball.

Totes les despeses de Projecte, execució, conservació i retirada dels accessos als
fronts, seran de compte del Contractista no sent, per tant, d'abonament directe.

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin els idonis al fi
proposat i al compliment del Programa de Treballs, hauran de ser substituïts o
incrementats en número per altres que ho siguin.

3.4. INSTALꞏLACIONS AUXILIARS D'OBRA I OBRES AUXILIARS
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació,
explotació, desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instalꞏlacions auxiliars
d'obra i de les obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives.
El seu cost és de compte del Contractista, pel que no serà objecte d'abonament el
mateix, excepte en el cas que figurin en el Projecte com unitats d'abonament
independent.
Es consideren instalꞏlacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu,
s'indiquen a continuació:
a) Oficines i laboratoris de la Direcció.
b) Instalꞏlacions de transport, transformació i distribució d'energia elèctrica i
d'enllumenat.
c) Instalꞏlacions de subministrament d'aigua potable i industrial.
d) Instalꞏlacions per a serveis del personal.
e) Instalꞏlacions per als serveis de seguretat i vigilància.
f) Instalꞏlacions de tractament o reciclatge de residus
g) Zones destinades a l’abassegament de materials.
h) Oficines, laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista.
i) Qualsevol altra instalꞏlació que el Contractista necessiti per a l'execució de
l'obra.
Durant la vigència del contracte, seran per compte del Contractista el funcionament, la
conservació i el manteniment de totes les instalꞏlacions auxiliars d'obra.
3.5. MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS
El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra
de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres,
en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient
per complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los,
conservar-los i usar-los adequada i correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les
obres, la relació del quals ha de figurar entre les dades necessàries per confeccionar
el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb antelació
suficient al començament del treball corresponent, perquè puguin ser examinats i
autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre es trobin en execució les unitats que ha

Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es consideraran
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran
abonats separadament, llevat que hi hagi una indicació en contrari que figuri en algun
document contractual.
3.6. GARANTIA DE QUALITAT
Quan ho estipulin les clàusules del contracte, el Contractista haurà de presentar un
Pla de Control de Qualitat, en el que figuraran els assaigs que realitzarà al seu càrrec
per verificar el compliment de les condicions del present Plec.
Aquests assaigs els executarà un laboratori homologat que ha de ser aprovat per la
Direcció d’Obra.
Com a mínim, llevat d'especificació diferent en el Plec de Clàusules Econòmic
Administratives, els assaigs a efectuar seran els següents:
A. Terres:
A1. Materials:
Per als materials a utilitzar en reblerts i terraplens, procedents de l'excavació o de
préstecs:
Terraplens
Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material:
- 1 Assaig Proctor Normal
- 1 Anàlisi granulomètrica
- 1 Assaig Límits de Atterberg
Per cada 10.000 m³, fracció, o canvi de material:
- 1 Assaig CBR
- 1 Anàlisi de contingut de matèria orgànica
Reblert de rases en zona de recobriment (EN-805:2000)
Per cada 5.000 m³, fracció, o canvi de material:
- 1 Assaig Proctor Normal, o 1 Assaig de densitat relativa
- 1 Anàlisi granulomètrica
- 1 Equivalent de sorra
Llits de granulats
Per cada 2.500 m³, o fracció:
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-

1 Assaig Granulomètric

taula 88.4.a de l’EHE.

A2. Execució:

Per estimar la resistència característica s'atendrà a l'indicat a l'article 88.4 de l’ EHE.

Terraplens
Per cada 1000 m² o fracció, i tongada
- 2 Densitats in situ
- 2 Determinacions d'humitat.

B4. Assaigs de consistència del formigó:

Reblerts de rasa en zona de recobriment (EN-805:2000)
- 1 Densitat “in situ” i 1 determinació d'humitat en el cas de sorra
- 1 Determinació de la densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta,
cada 500 ml a la zona de suport.
- 1 Densitat “in situ” i 1 determinacions d'humitat en el cas de sorra
- 1 Determinació de densitat relativa (ASTM D-4254) en el cas de graveta, cada
500 ml a la resta de zona de recobriment (EN-805:2000) i en cada tongada.
Reblert de rases en zona de reblert principal (EN-805:2000)
- En el cas de reblerts sota camins o zones pavimentades 1 densitat in situ i 1
humitat per cada 100 ml i tongada.

Excepte en obres d'escassa importància, el control de consistència es farà a cada
camió que arriba a obra.
C. Acers per a formigó armat o pretensat:
Només s'admetran acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE i es
complirà l'especificat a l'article 31.5.1. de la EHE.
A més es farà un control a nivell normal d'acord amb l'article 90.3.1. de la EHE.
Per al control de dispositius d'ancoratge i enllaç en armadures posttesades es
complirà amb l'article 91 de la EHE, per al control de beines i accessoris amb el 92,
per al d'equips de tesat amb el 93 i per al control dels productes d'injecció amb el 94.
D. Acers per a estructures:

B. Formigons:
S'exigirà la ISO 2001 i el segell de qualitat.
B1. Assaigs dels components del formigó:
E. Canonades:
S'atendrà a l'especificat a l'article 81 de la EHE.
Quan es tracti de la construcció de dipòsits de formigó armat es farà un assaig
complet dels components del formigó, i cada vegada que durant el transcurs de les
obres es canviï algun component, aquest serà assajat.

Els assaigs a efectuar en canonades s'inclouen en el articulat d'aquest plec relatius a
les mateixes.
3.7. NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

B2. Assaigs característics del formigó:
Definició:
S'atendrà a l'especificat a l'article 87 de la EHE.
En el cas de dipòsits de formigó armat, murs pantalla o volum superior a 3.000 m3,
aquests assaigs són preceptius i s'executaran d'idèntica forma a com es colꞏlocarà el
formigó durant l'execució del dipòsit. Abans de procedir a l'inici d'aquests assaigs es
comprovaran les bàscules de ciment, granulats i aigua així com el dosificador
d'additius.
A més d'aquests assaigs es realitzaran els assaigs de control de la profunditat de
penetració de l'aigua, per al cas de dipòsits.

Consisteix en talar, extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els
arbres, soques d’arbres, arbustos, plantes, malesa, brossa, fustes caigudes, runa,
escombraries o qualsevol altre material indesitjable.
Execució de les obres:
Les operacions s'executaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions existents i al
medi ambient. La Direcció d’Obra, designarà els elements que s’hagin de conservar
intactes.

B3. Assaigs de control del formigó:
El control es realitzarà segons la modalitat 3 (control estadístic del formigó) d'acord
amb l'article 88.1 de l’EHE.

Els treballs es realitzaran de manera que no produeixin molèsties als ocupants de les
zones pròximes a l'obra. En general, s’hauràn de prendre les mesures necessàries
per minimitzar els impactes sobre la flora i la fauna dels voltants.

Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control seran els assenyalats en la

Preferentment, les restes vegetals es valoritzaran.
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Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament, seran retirats a abocador amb
caràcter immediat. Els restants materials podran ser utilitzats pel Contractista, prèvia
acceptació per la Direcció d’Obra de la forma i en els llocs que aquell proposi.
Prèviament a l’inici dels treballs, caldrà disposar, si s’escau, del permís de tala i de
l’autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal.
El tractament dels residus s’ha d’ajustar a la normativa vigent de gestió de residus.
3.8. EXCAVACIONS
3.8.1. EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL
Consisteix en l'excavació i posterior reposició, de la capa o mantell de terreny vegetal
o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou les
operacions següents:
- Excavació
- Càrrega i transport a lloc d'aplec
- Descàrrega i aplec en lloc autoritzat pel Director d'Obra
- Càrrega i transport a la zona de les obres
- Colꞏlocació de la terra vegetal en la seva posició original
- Despedregat i subsolat dels terrenys de conreu
- Càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels productes sobrants, si
n’hi ha, a un gestor de residus
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del
Director d'Obra un pla de treball en el qual figurin les zones que se'n va a extreure la
terra vegetal i els llocs escollits per a l’aplec. Una vegada aprovat l'esmentat pla es
començaran els treballs.
A l'excavar la terra vegetal es posarà cura en no convertir-la en fang, per a la qual
cosa s'utilitzarà maquinària lleugera.
L’aplec de terra vegetal es realitzarà en caballons per a la seva posterior reposició i es
mantindrà separada de pedres, runa, escombraries i restes de troncs i branques.
L'alçaria dels caballons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida
(en forma de crater). Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva
erosió.
Un cop acabada aquesta unitat d’obra, el Contractista ha de presentar un acta per
cada finca on els diferents propietaris expressin l’acord amb la restitució efectuada.
3.8.2. EXCAVACIÓ A CEL OBERT

(pretall) fins a la plataforma de treball definida en els plànols del Projecte. Les
esmentades operacions inclouen l'excavació, extracció, càrrega i transport a abocador
o a lloc d'aplec dels productes resultants de l'excavació, així com la refinació i
anivellament dels talussos i fons. També inclou la gestió de residus que s’haurà
d’ajustar a la normativa vigent.
Classificació:
El material a excavar les excavacions a cel obert es classifiquen en:
- Excavació en terreny solt
- Excavació en terreny de trànsit o roca
S'entén per terreny solt el que pot ser excavat amb mitjans mecànics convencionals
de potència mitjana, (fins a 145 HP de potència).
L'excavació dels terrenys de trànsit o de roca exigirà la utilització de mitjans potents
d'escarificació, tipus D-8, retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o
martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.
El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució
de les excavacions. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans auxiliars
previstos per a l'execució, així com les fases i procediments constructius (possible
escarificat previ, tall previ, pla de voladures, mesures de protecció enfront de les
possibles projeccions, control de vibracions en el terreny i de l'ona aèria, etc.).
Una vegada acabades les operacions de desbrossament del terreny, s'iniciaran les
obres d'excavació ajustant-se a les alineacions, pendents i dimensions segons plànols
i/o replantejament o al que indiqui la Direcció d’Obra.
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra amb l'antelació suficient, el
començament de qualsevol excavació per poder realitzar les comprovacions
geomètriques necessàries sobre el terreny.
Durant l'execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per no
disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial, s'adoptaran les mesures
necessàries per evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca a
causa d'excavacions inadequades, esllavissades ocasionades pel descalçat del peu
de l'excavació, erosions locals i tolls d’aigua deguts a un drenatge defectuós de les
obres, etc.
Durant les diverses etapes de la realització de l’explanació de les obres, aquestes es
mantindran en perfectes condicions de drenatge.
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació podran ser utilitzats, si compleixen
les condicions requerides en aquest Plec, en la formació de terraplens i reblerts així
com en els altres usos fixats en els plànols.

Definició:
Comprèn el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones d'emplaçament
d'obres de fàbrica, dipòsits, estacions de bombament i assentament de camins, fins a
la cota d’explanació general, així com l'excavació prèvia en desmunt amb talussos

Els talussos dels desmunts seran els especificats en els plànols del Projecte o els que
en el seu cas imposi la Direcció d’Obra. Els talussos hauran de formar-se començant
l'excavació des del cap del mateix amb la seva posició final corresponent, de tal
manera que durant tot el procés, es mantingui el talús de projecte o l'indicat per la
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Direcció d’Obra, sense haver de procedir a posteriors treballs per donar-li la seva
inclinació definitiva.
Si durant l'execució sorgís una anomalia en el terreny respecte d'allò previst en el
projecte, el Contractista paralitzarà els treballs i solꞏlicitarà de la Direcció d’Obra les
oportunes instruccions, sent mentrestant de la seva responsabilitat les mesures a
adoptar tant per evitar danys a tercers, com per garantir la seguretat dels operaris.
Els excessos en les excavacions respecte de l'estipulat en plànols o ordenat per la
Direcció d’Obra no seran d'abonament. A més tot excés d'excavació en les soleres
s’haurà d’omplir amb formigó pobre, llevat d'autorització expressa per part de la
Direcció per a una altra forma de fer-ho, no sent d'abonament el reblert.
En el cas que els talussos presentin desperfectes el Contractista eliminarà els
materials despresos o moguts i realitzarà urgentment les reparacions necessàries. Si
els esmentats desperfectes són imputables a execució inadequada o a incompliment
de les instruccions de la Direcció d’Obra, el Contractista serà responsable dels danys
ocasionats.
Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra
el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a
la seva aprovació.
En la proposta de programa cal especificar , com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades del tall previ i disposició de les mateixes.
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus
de barrinades
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades
- Esquema de detonació de les voladures
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació
proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny,
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors.

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada
per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En
aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou
Programa de voladures, encara que aquest no sigui objecte d'abonament.
Refinació de l'excavació i toleràncies:
Les excavacions a cel obert per ubicació d'estructures, siguin de dipòsits, estacions
de bombament, o obres de fàbrica es realitzaran en dues fases. En una primera fase
l'excavació quedarà situada 0.25 m per damunt del fons teòric. En una segona fase es
realitzarà l'excavació a cota definitiva i el repàs de la mateixa, colꞏlocant-se en el
mínim termini necessari la capa de neteja, o el llit granular en el seu cas, quedant
prohibida la circulació de vehicles sobre el fons de l'excavació durant l'execució i una
vegada finalitzades aquestes operacions.
3.8.3. EXCAVACIÓ EN RASA
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir les rases per a la
instalꞏlació de canonades i/o canalitzacions, massissos d'ancoratge i arquetes.
Comprenen les següents operacions:
- Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per a la mateixa: tall
previ, voladures, etc.
- Remoció, extracció i dipòsit dels productes resultants de l'excavació que
serveixin per al reblert posterior a les proximitats de l’obra, ja sigui a peu de
rasa o en un altre indret.
- Possibles estrebades i apuntalaments
- Repàs de talussos i soleres de les excavacions
Les excavacions en rasa per a canonades compliran les següents condicions
geomètriques llevat de canvi en el projecte. L'amplada en el fons de la rasa serà de
0,60 m per a diàmetres exteriors de canonada iguals o menors que 200 mm. Per a
diàmetres exteriors més grans que 200 mm serà de 0,60 m + D ext. Els talussos de
les rases seran els de projecte.
Segons el material a excavar les excavacions en rasa es classifiquen en:
-

Excavació en terreny solt
Excavació en terreny de trànsit o en roca

Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de
les càrregues de voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que
s'estableixin per a les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra, no
siguin sobrepassats.

S'entén per terreny solt els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment,
amb mitjans convencionals de potència mitjana (fins a 145 HP de potència).

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació
d'obtenir els permisos adequats i d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per
evitar danys a la resta de l'obra o a tercers.

S’hauran d’estrebar aquelles excavacions en que sorgeixen variacions en el terreny
no previstes en projecte, i que l’estabilitat per raó d'espai o altres causes no pugui
garantir-se amb un canvi en el talús de l'excavació.

Es portarà un registre complet de cada voladura. El gràfic del sismògraf es presentarà
immediatament després de cada voladura a la Direcció d’Obra, per si cal corregir
l'esquema de voladures.

Als terrenys de trànsit o en roca serà precisa la utilització de retroexcavadores de
gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests
sistemes.
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El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra el pla d'execució
de les excavacions en rasa. Aquest pla haurà d'indicar la maquinària i els mitjans
auxiliars previstos per a l'execució de les rases, així com les fases i procediments
constructius.
Si fora precisa la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra
el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents estudis, per a la
seva aprovació.
En la proposta de programa cal especificar, com a mínim,:
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre dels barrinades del tall previ i disposició de les mateixes en el seu
cas
- Diàmetre dels barrinades i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus
de barrinades
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l'interior de les barrinades
- Esquema de detonació de les voladures
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació
proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny,
l'adequació del tipus d'explosius i detonadors.
Així mateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de
les càrregues de voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que
s'estableixin per a les vibracions en estructures i edificis pròxims a la pròpia obra, no
siguin sobrepassats.
L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació
d'obtenir els permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries
per evitar danys a la resta de l'obra o a tercers.
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fes aconsellable. En
aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou
Programa de Voladures, sense que aquest sigui objecte d'abonament.
Efectuat el replantejament de les rases l'excavació continuarà fins a arribar a la
profunditat assenyalada en els plànols, i de manera que s'obtingui un fons de rasa
uniforme. La Direcció d’Obra podrà modificar la rasant del fons de la rasa si, en vista
de les condicions del terreny, ho considera necessari a fi d'assegurar un suport o
assentament satisfactori de les canonades. Aquesta sobreexcavació respecte als
plànols del projecte s'abonarà als mateixos preus existents per a l'excavació
projectada. Quan les canonades hagin d'instalꞏlar-se en terraplè, es farà un reblert
previ amb el material i la seva compactació indicat per la Direcció d’Obra. Aquest
reblert s'executarà fins a un nivell d'almenys 30 cm per damunt de la generatriu
superior del tub i posteriorment s'excavarà la rasa on s'ubicarà la canonada.

Quan aparegui aigua en les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els mitjans i
instalꞏlacions necessàries per esgotar-la.
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves
esquerdes s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de
l'excavació en roca hauran de ser regularitzats. Igualment es refinaran els talussos
per garantir que no existeixin despreniments durant els treballs de muntatge.
En el cas que la regularització del fons de l'excavació impliqui la necessitat de
realitzar una sobreexcavació, aquesta s’haurà d’omplir amb el material que indiqui la
Direcció d’Obra fins a la cota indicada en el projecte. Qualsevol excés en les
excavacions que s'efectués per sota dels nivells ordenats o que sobrepassés
l'amplada de la rasa sobre el perfil de projecte haurà de ser omplert i compactat amb
el material apropiat. Tant l'excés d'excavació com el reblert que comporta no seran
objecte d'abonament.
El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona de les
obres sense permís del Director d'Obra colꞏlocant-se a una banda de la rasa, o en el
cas de caldre una selecció posterior en zones d’aplec de manera que produeixin el
mínim de pertorbació al trànsit de personal i vehicles.
En zones urbanes no es permetrà una llargària de rasa oberta superior a 150 metres
o aquella que permeti la instalꞏlació de canonada en un sol dia (la que sigui més gran
de les dues). Les rases en aquest cas hauran de quedar reblertes i compactades al
final de la jornada de treball, o s’hauran de senyalitzar i protegir amb barreres de
formigó (tipus New Jersey) o s’hauran de cobrir amb planxes d'acer degudament
reforçades i capaces de resistir el trànsit de vehicles.
La tolerància en la rasant de l'excavació serà com a màxim de vint-i-cinc milꞏlímetres
(25 mm).
La utilització de màquines rasadores per a l’execució de rases, en el cas que no
estigui previst en el Projecte, estarà subjecte a l’autorització del Director de l’Obra. En
cap cas, s’autoritzarà la seva utilització en zones urbanes o en zones on hi hagi
presència significativa de serveis subterranis.
3.9. REBLERTS
3.9.1. REBLERTS COMPACTATS DARRERA D’OBRA DE FÀBRICA
Aquesta unitat consisteix a l'extensió i compactació de sòls adequats o seleccionats,
al voltant de les obres de fàbrica o en el seu darrera, amb unes dimensions o
condicionats de resistència que no permetin la utilització dels mateixos equips de
maquinària que s’utilitzen per l'execució de terraplens.
Execució de les obres en general:
Quan el reblert hagi d'assentar-se sobre un terreny en el qual existeixin corrents
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d'aigua superficials o subterrànies es desviaran les primeres i es captaran i es
conduiran les segones fora de l'àrea on es vagi a construir el reblert abans de
començar l'execució.
Si el reblert hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argila tova,
s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la seva consolidació.
Durant l'execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent
transversal necessari per assegurar l'evacuació de l'aigua sense perill d'erosió.
Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si cal. El contingut
òptim d'humitat es determinarà en obra, en funció de la maquinària disponible i dels
resultats que s'obtinguin dels assaigs realitzats.

Reblert principal: Zona de rasa situada des de la part superior del reblert inicial (15 cm
per damunt de la generatriu superior del tub) i el nivell del terreny. El reblert principal
per tant comprèn la terra vegetal o la base de la calçada segons el cas.
3.9.2.2. Ús dels materials
Per als tubs de formigó armat s'utilitzaran els materials A, B, C, D i E en tota la zona
de recobriment, excepte si el suport és de formigó, en que s'utilitzaran en tota la zona
de recobriment menys en el suport.
Si el tub és d'acer recobert amb polietilè o polipropilè s'utilitzaran els tipus C,D i E en
tota la zona de recobriment.

Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica
de la tongada.
Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en les seves superfícies, es
corregiran immediatament pel Contractista.

Si es tracta de canonades de fosa o polietilè s'utilitzarà en tota la zona de recobriment
el material C (sorra).

Els graus de compactació a obtenir es determinaran segons la ubicació del reblert
localitzat. En el cas d'arquetes serà l’exigit als reblerts de rasa, i en el cas de reblerts
darrera de dipòsits d'aigua la compactació no serà inferior al 95% d'assaig Proctor
Normal. Els mitjans proposats per a la compactació han d’estar aprovats per la
Direcció d’Obra.

El material de reblert no s’ha de descarregar directament sobre els tubs. S’haurà de
colꞏlocar i distribuir en capes uniformes, de tal manera que quan quedin compactades,
el seu gruix no serà superior als 20 cm i ha de proporcionar al tub tant un bon llit de
suport com un adequat suport lateral, d'acord amb els càlculs de projecte.

3.9.2. REBLERTS COMPACTATS EN RASES PER A CANONADES

3.9.2.3. Generalitats

S'ajustarà la humitat del material de reblert per tal d’aconseguir la compactació
requerida. Si el material es troba per sota del contingut òptim d'humitat s'agregarà
aigua; en cas contrari caldrà assecar.

3.9.2.1. Definicions
Prenem les definicions d'EN-805:2000 per a les diferents zones de reblert d'una rasa
per a allotjament de canonades.
Llit de suport: Zona de reblert entre el fons de la rasa i la generatriu inferior del tub. El
llit de suport tindrà un gruix de 15 cm per a canonades de diàmetre exterior menor de
600 mm i de 20 cm per a les de diàmetre més gran de 600 mm.
Seient: Llit situat immediatament sobre la capa anterior, fins a una altura en què una
línia paralꞏlela al fons de l'excavació talla al tub segons un angle central de 90º o 120º.
Suport: El conjunt de les dues capes anteriors. Pot ser de formigó en el cas de
canonada de formigó armat.
Recobriment: Zona del reblert que envolta al tub fins a una alçària de 15 cm per sobre
de la generatriu superior del tub. El recobriment és el conjunt del suport, reblert lateral
i reblert inicial.
Reblert inicial: Zona de reblert de 15 cm de gruix per sobre de la generatriu superior
del tub.
Reblert lateral: Definit per diferència entre el recobriment i la suma del suport i el
reblert inicial.

Cap reblert es colꞏlocarà fins que l'aigua (en el seu cas) hagi estat eliminada totalment
de l'excavació.
Una vegada compactat el llit de suport caldrà realitzar un ajust final de nivells utilitzant
una corda, de manera que cada secció de tub una vegada dipositat, estigui en
contacte amb el llit de suport al llarg de tota la generatriu inferior.
El reblert de la zona de tub s'efectuarà de manera que en cap cas el recobriment
pugui quedar afectat.
3.9.2.4. Compactació del material
Les proves de compactació estaran d’acord amb la norma NLT-107/72 (Proctor
Normal), per als materials tipus A, B, C i I. Per als materials tipus D i E la ASTM D
4254 (densitat relativa). Els percentatges de densitat màxima o densitat relativa seran
els següents:
El 95% del Proctor Normal per als materials A, B i C. El 75% de la densitat relativa per
als materials D i E. En el cas de canonades de formigó armat amb camisa de xapa
d’acer, la zona de recobriment que no correspongui al llit de suport podrà compactarse al 85% del PN o al 65% de densitat relativa segons sigui el cas.
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Per als materials tipus I, el projectista definirà el grau de compactació en el Projecte
en funció de les càrregues a les hagi d’estar sotmès el reblert. Si es tracta com és
usual de camps de conreu, serà suficient el 85% del PN.
En qualsevol cas, els equips de compactació utilitzat seran prou lleugers per no fer
malbé el tub. Els materials granulars al voltant de les canonades en el recobriment es
piconaràn amb barra de cara a aconseguir la densitat relativa requerida.

aprovat per la Direcció d’Obra.
3.13.2. PLA DE FORMIGONAT
Consisteix en l'explicació de la forma, mitjans i processos que proposa el Contractista
per a l'execució del formigonat. Constarà de:
-

El reblert principal es compactarà al 100% PN sota camins i vies pavimentades i al
90% en camps de conreu. En el primer cas s’estendran les successives capes en
gruixos de no més de 20 cm.

-

Cal tenir en compte que les càrregues actuants sobre els tubs quan s'efectuen els
càlculs de projecte, corresponen a una rasa de característiques geomètriques
determinades i a uns reblerts també definits. Si qualsevol de les dues dades canviés
serà necessari recalcular la canonada.

-

3.10. TERRAPLENS I PEDRAPLENS

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, grua i cubilot, abocament directe, o
altres).
Característiques dels mitjans mecànics.
Personal.
Vibradors ( característiques i número, indicant els de recanvi per possible
avaria).
Seqüència d'omplert dels motlles.
Mitjans per evitar defectes en el formigonat per efecte del moviment de les
persones (passarelꞏles, bastides, taulons...).
Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i del personal de control.
Sistema de curat.

3.13.3 DOSIFICACIÓ

3.10.1 TERRAPLENS
Es regiran per allò disposat a l'article 330 del PG3.

S’haurà de complir el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE, i l'article
corresponent del capítol 2 d'aquest Plec. No es permetrà l'ús de cendres volants per a
la fabricació del formigó.

3.10.2. PEDRAPLENES
3.13.4. FABRICACIÓ I TRANSPORT DEL FORMIGÓ A OBRA
Es regiran per allò disposat a l'article 331 del PG3.
Es complirà amb l'article 69 de la EHE.
3.11. GABIONS

3.13.5. POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ

L'execució d'aquesta unitat d'obra s'ha d'ajustar a les prescripcions exigides en
l'article 659.4 de el Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres
i ponts (PG-3).

Com norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora i mitja (1,30 h) entre la
fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se
aquest termini si s'utilitzen conglomerants o additius especials, podent-se augmentar,
a més, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o
quan concorrin condicions favorables d'humitat i de temperatura. En cap cas es
tolerarà la colꞏlocació en obra de masses que acusin un principi d’adormiment,
segregació o dessecació.

3.12. ESCULLERA
L'escullera no es bolcarà des del camió sinó que es colꞏlocarà procurant deixar el
menor volum de buits possible entre blocs.
3.13. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'altures superiors a un metre i mig
(1,5 m) quedant prohibit el llançar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb
rasclets, fer-lo avançar més d'un metre (1,0 m) dins dels encofrats, o colꞏlocar-lo en
capes o tongades amb un gruix superior al qual permeti una compactació completa de
la massa.

3.13.1. ASPECTES GENERALS
Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per part de la Direcció d’Obra de
la colꞏlocació i subjecció de les armadures, dels separadors i rigiditzadors i de
l'encofrat, així com la neteja de fons i laterals. El Contractista està obligat per tant a
avisar amb suficient antelació perquè les comprovacions es puguin fer sense alterar el
ritme constructiu. El Contractista presentarà un pla de formigonat que haurà de ser

Tampoc es permetrà la utilització de canaletes i trompes per al transport i abocament
del formigó, llevat que la Direcció d’Obra ho autoritzi expressament en casos
particulars.
3.13.6. COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ
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Excepte en casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per
vibració, de manera que s'eliminin els buits i possibles “coqueres”, sobretot en els fons
i paraments dels encofrats, especialment en els vèrtexs i arestes, i s'obtingui un
perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació.
El procés de compactació s’haurà de prolongar fins que reflueixi la pasta a la
superfície.
La freqüència de treball dels vibradors interns a utilitzar haurà de ser superior a sis mil
(6.000) cicles per minut. Aquests aparells s’han de submergir ràpida i profundament
en la massa, cuidant de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es
formigona per tongades, convé introduir un vibrador fins que la punta penetri en la
capa adjacent, procurant mantenir l'aparell vertical o lleugerament inclinat.
En el cas que s'utilitzin vibradors de superfície, la freqüència de treball dels mateixos
serà superior a tres mil (3.000) cicles per minut.
Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els successius
punts de la immersió, depenen de la consistència de la massa, de la forma i
dimensions de la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no sent possible, per tant,
establir xifres de validesa general. Com orientació s'indica que la distància entre punts
d'immersió ha de ser l'adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada,
una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar
en pocs punts més prolongadament.
Si s'avaria un dels vibradors empleats i no es pot substituir immediatament, es reduirà
el ritme del formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per piconat
aplicat amb barra, suficient per acabar l'element al que s'està abocant formigó, no
podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagi reparat o substituït
els vibradors avariats. En tot cas sempre es comptarà amb vibradors de reserva
abans de començar els formigonats.
3.13.7. JUNTES DE FORMIGONAT
Les juntes de formigonat no previstes en els plànols se situaran en una direcció el
més perpendicular possible a la de les tensions de compressió i allà on el seu efecte
sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb l'esmentat fi, de les zones en les quals
l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el pla d'una junta resulta mal orientat,
es destruirà la part de formigó que calgui eliminar per donar a la superfície la direcció
apropiada.
Abans de continuar el formigonat es netejarà la junta de tota brutícia o àrid que hagi
quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert;
per a això s'aconsella utilitzar un raig de sorra o raspall de filferro, segons que el
formigó es trobi més o menys endurit, podent-se aplicar també, en aquest últim cas,
un raig d'aigua i aire. Expressament es prohibeix la utilització de productes corrosius
en la neteja de juntes.
Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar a
entollar-la, abans d'abocar el nou formigó.

Es prohibeix formigonar directament sobre el formigó que hagi patit els efectes de les
gelades. En aquest cas, s’hauran d’eliminar prèviament les parts danyades pel gel.
En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment
que siguin incompatibles entre si.
En qualsevol cas, el Contractista proposarà a la Direcció d’Obra, per al seu vist-i-plau
o inconvenients, la disposició i forma de les juntes entre tongades o de limitació de tall
que estimi necessàries per a la correcta execució de les diferents obres i estructures
previstes, amb suficient antelació a la data en què es prevegin realitzar els treballs,
antelació que no serà mai inferior a quinze (15) dies.
En el cas d'interrupcions de formigonat per causes imprevistes, el Contractista estarà
obligat a seguir les instruccions de la Direcció d’Obra per a la resolució de la junta
creada, o bé a la demolició de la part d'estructura formigonada, sense tenir dret a cap
abonament per aquest concepte.
3.13.8. CURAT DE FORMIGÓ
Durant el primer període d'enduriment, el formigó tindrà un procés de curat amb la
durada que dependrà del tipus de ciment utilitzat i de les condicions climatològiques.
Com terme mitjà, el procés de curat tindrà una durada mínima de set dies havent d’
augmentar-se aquest termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment lent o en ambients
secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb
aigües o filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar
l'esmentat termini a quinze dies.
Es pot estimar la durada del període de curat segons l'article 74 de la EHE, però en
qualsevol cas no serà inferior als 7 dies abans assenyalats.
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de
formigó, mitjançant reg directe que no produeixi rentat. L'aigua utilitzada en aquestes
operacions haurà de posseir les qualitats exigides en la Instrucció EHE.
Un altre bon procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, sorra, palla
o altres materials anàlegs i mantenir-los humits mitjançant regs freqüents. En aquests
casos, s’ha de prestar la màxima atenció que aquests materials siguin capaços de
retenir la humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de
sucre en els sacs, palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i
arrossegades per l'aigua de curat, puguin alterar el fraguat i primer enduriment de la
superfície del formigó.
No s'autoritza la utilització d'aigua de mar en el curat de formigons armats.
El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies
mitjançant recobriments de plàstics o altres tractaments adequats, com ara l'aplicació
de productes filmògens, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de
masses seques, ofereixin les garanties que s'estimin necessàries per aconseguir,
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durant el primer període d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa.
3.13.9. ACABAT DEL FORMIGÓ

3.13.12. FORMIGONAT EN TEMPS PLUJÓS
En temps plujós no es podrà formigonar.

Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin un
bon aspecte, sense defectes ni rugositats.

3.13.13. FORMIGONAT EN TEMPS FRED

Si malgrat totes les precaucions apareguessin defectes o “coqueres”, es picarà i es
repararà amb morter adherent de qualitat no inferior a la del formigó del suport.
Queda prohibit arreglar els defectes sense prèvia inspecció de la Direcció d’Obra.

Es complirà l'especificat a l'article 72 de la EHE.

3.13.10. OBSERVACIONS GENERALS RESPECTE A L'EXECUCIÓ

Es complirà l'especificat a l'article 73 de la EHE.

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que
pugui provocar danys en els elements ja formigonats.

3.13.15. FORMIGÓ DE NETEJA

S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions
constructives i els processos d'execució s'ajustin en tot a l'indicat en el Projecte.
En particular, s’haurà de cuidar que les disposicions i processos siguin compatibles
amb les hipòtesis considerades en el càlcul, especialment pel que fa als enllaços
(encastaments, articulacions, suports simples, etc.).
3.13.11. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA ACCIONS FÍSIQUES I QUÍMIQUES
Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la seva
naturalesa, puguin perjudicar algunes qualitats de l'esmentat material, s'adoptaran, en
l'execució de l'obra, les mesures oportunes per evitar els possibles perjudicis o reduirlos al mínim.
En el formigó es tindrà en compte no només la durabilitat del formigó front d'accions
físiques o d'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar a les armadures
metàlꞏliques, essent per tant important, prestar especial atenció als recobriments de
les armadures principals i estreps, per la qual cosa cal complir el que disposa l'apartat
37.2.4 de la Instrucció EHE.
En qualsevol cas, els formigons hauran de ser homogenis, compactes i
impermeables.

3.13.14. FORMIGONAT EN TEMPS CALORÓS

Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre el terreny, es
recobrirà aquest amb una capa de formigó de neteja de 0,10 m de gruix i qualitat HM15. En el cas de sabates i fonamentacions de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat
de l’anivellament del formigó de neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les
pendents acordades amb la Direcció de l’Obra abans de procedir a la colꞏlocació de la
ferralla
S'evitarà que caigui terra o qualsevol mena de matèria estranya sobre la capa de
formigó de neteja durant el formigonat.
3.13.16. FORMIGONAT DE SOLERES
Les soleres s'abocaran sobre formigó de neteja, el qual haurà de tenir el perfil teòric
indicat, amb toleràncies no majors d'un centímetre (1 cm) i les seves juntes seran les
que s'expressen en els plànols. El formigó de neteja estarà completament net abans
de començar el formigonat.
Les armadures es colꞏlocaran abans d'abocar el formigó subjectant la graella superior
amb els suficients suports metàlꞏlics perquè no pateixi deformació i la graella inferior
tindrà els separadors convenients per guardar els recobriments indicats en els
plànols.
El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors d'agulla.

El Contractista per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat,
treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà solꞏlicitar de la Direcció d’Obra la
utilització d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, sent
opcional per a aquesta l'autorització corresponent del Director d’Obra.

La superfície d'acabat s’enrasarà per mitjà de regles metàlꞏliques, corregudes sobre
rastrells també metàlꞏlics perfectament anivellats amb les cotes del Projecte.

En les relacions màximes aigua/ciment es complirà l'article 37.3.2 de la Instrucció
EHE i l'apartat 2.13.2. d’aquest Plec.

Les toleràncies de la superfície acabada no haurà de ser superior a cinc milꞏlímetres
(5 mm) quan es comprova per mitjà de regles de tres metres (3 m) de llargària en
qualsevol direcció i la màxima tolerància absoluta de la superfície de la solera en tota
la seva extensió no serà superior a un centímetre (1 cm).

No s'abonaran les operacions que siguin necessàries per netejar, lliscar i reparar les
superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a
les tolerades o que presentin defectes. Així mateix, tampoc serà d'abonament la
utilització d'additius en el formigó.

En el cas de soleres per a dipòsits d'aigua, queda completament prohibida la
circulació de vehicles sobre la superfície formigonada, havent de proposar el
Contractista en el programa de treballs la seqüència de formigonat de manera que es
verifiqui la condició anterior.
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3.13.17. FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES
Murs de contenció:
El formigonat en murs de contenció i estructures anàlogues es realitzarà de manera
contínua entre les juntes de dilatació, retracció i construcció assenyalades en els
plànols. No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva
aprovació a les armadures i encofrats. En aquells casos en que prima la
impermeabilitat del conjunt, com ara en el cas dels dipòsits, el fomrigonat s’haurà de
dur a terme amb dues bombes, una operativa i una de reserva, per tal d’evitar el tall
del formigonat en cas d’avaria de la bomba principal. Això serà especialment relevant
en aquells casos de dipòsits petitis o mitjans de secció circular en els quals el
formigonat de l’alçat es realitzi en la seva totalitat en una sola jornada.
3.13.18. BIGUES, PILARS, SABATES I PLAQUES
En el cas de sabates i plaques es formigonaran de manera contínua entre les juntes
de dilatació, retracció i construcció fixats en els plànols.
No es començarà el formigonat mentre la Direcció d’Obra no doni la seva aprovació a
les armadures i encofrats.
3.13.19. TOLERÀNCIES

acceptació per part del director d'obra. En aquest cas, o en aquell en què en el
projecte no figuri l’especejament detallat, el Contractista presentarà a la Direcció
d’Obra per a la seva aprovació i amb suficient antelació, una proposta de
especejaments de les armadures dels elements a formigonar.
Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les
armadures definides en els Plànols indicant clarament el lloc on es produeixen els
solapaments i el número i llargària d'aquests.
També detallarà i especificarà perfectament totes les armadures necessàries per
impedir el moviment de les armadures durant el formigonat, com ara cavallets,
rigiditzadors, cèrcols auxiliars etc... Totes i cadascuna de les figures aniran
numerades en les fulles d’especejament en correspondència amb els plànols
respectius. En les fulles d’especejament s'expressaran els pesos totals de cada figura.
Les armadures inferiors dels fonaments i llindes se sustentaran mitjançant separadors
de morter de formigó de mida en planta tal que garanteixi la seva estabilitat i de gruix
l'assenyalat en plànols per al recobriment.
Per a les armadures laterals en fonaments, alçats bigues i plaques els separadors
seran de plàstic adequat al recobriment indicat en els plànols i en número no inferior a
4 per metre quadrat.
Les armadures d'arrencada dels fonaments s’“encamillaran” perfectament per evitar
que es moguin durant el formigonat de les soleres. Abans de començar les
operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir l'aprovació per part del
Director d'Obra.

Hauran de complir l'annex 10, Toleràncies, de la Instrucció EHE.
3.13.20. OBRES DE FORMIGÓ PRETENSAT O POSTENSAT:
Es defineix com a obres de formigó pre o posttesat aquelles en les quals s'utilitza com
material fonamental el formigó, sotmès a compressió, per mitjà de barres, cables o
filferros, o altres mitjans exteriors.
Els formigons i additius, l'aigua i els encofrats i cindris a utilitzar en les obres de
formigó pretensat o posttesat, hauran de complir les condicions establertes en els
apartats corresponents d'aquest Plec.

En el cas de sabates i fonamentacions de dipòsits s’haurà d’aixecar acta de l’estat de
l’anivellament del formigó de neteja confirmant que s’ajusta al projecte o a les
pendents acordades amb la Direcció de l’Obra abans de procedir a la colꞏlocació de la
ferralla.
Malles electrosoldades
Es defineix com a malles electrosoldades els panells rectangulars formats per barres
llises o corrugades d'acer trefilat, soldades a màquina dintre seu, i disposades a
distàncies regulars.

3.14. ACERS

Es complirà tot l'especificat a l'article anterior.

3.14.1. ARMADURES PER A FORMIGÓ ARMAT

Toleràncies

Barres aïllades

Les toleràncies en les armadures passives compliran amb allò establert a l'article
5.1.1. de l'Annex 10 de l’ EHE que es remet a la norma UNE 36831:97.

Es defineixen com armadures a utilitzar en formigó armat al conjunt de barres d'acer
que es colꞏloquen a l'interior de la massa de formigó colꞏlaborant a suportar els
esforços que es troba sotmès.
Les armadures es colꞏlocaran netes, exemptes de tota brutícia, greix i òxid no adherit.
Els especejaments que figuren en els plànols només podran modificar-se prèvia

3.14.2. ARMADURES PER A FORMIGÓ PRETENSAT
Es compliran les especificacions dels articles 32 i 38 de l’EHE. Quant a toleràncies
s'admetran les assenyalades a l'article 5.1.2. de l'Annex 10 de l’ EHE.
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3.14.3. ESTRUCTURA D'ACER

.

Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements d'acer que
formen la part resistent d'una construcció.
Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts d'acer
corresponents a les estructures mixtes d'acer i formigó.
No és aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a les
estructures o elements construïts amb perfils lleugers de xapa plegada.
Forma i dimensions
La forma i dimensions de l'estructura seran les definides en els plànols i/o Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, no permetent-se al Contractista modificacions
dels mateixos sense la prèvia autorització del Director de les Obres.
Condicions generals d'execució
Per a l'execució d'aquest tipus d'obres es tindran en compte les prescripcions incloses
en les Normes NBE-95 referents a estructures metàlꞏliques.
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especiales, designación PN Parte 1 - Bridas de acero”.

4. CANONADES DE POLIETILÈ
4.1. GENERALITATS

4.1.04. GARANTIA DE QUALITAT

4.1.01. CONDICIONS GENERALS

-

Aquest Plec fa referència a les canonades de polietilè PE-100, de diàmetres
compresos entre 100 mm i 355 mm, amb pressions nominals entre 6 i 25 atmòsferes.
El Contractista haurà de subministrar i instalꞏlar els tubs i accessoris d'acord amb les
condicions i documents del Contracte.

Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d'acord amb el que es disposi a
les normes de referència, complementades pels requisits d'aquesta especificació. El
Contractista haurà de notificar a la Direcció d’Obra, per escrit, la data de
començament de la fabricació dels tubs, amb una anterioritat no menor de 14 dies
hàbils abans del començament de qualsevol fase de fabricació. Durant l'elaboració
dels tubs, la Direcció d’Obra haurà de tenir accés a totes les àrees on la fabricació
estigui en procés i se li permetrà fer totes les inspeccions necessàries per ratificar el
compliment de les especificacions.

4.1.02. RELACIÓ DE TREBALLS ESPECIFICATS EN UNA ALTRA PART DEL PLEC
A.
B.
C.
D.
E.

Moviment de terres
Formigons
Prova hidrostàtica i desinfecció de canonades
Vàlvules i accessoris
Peces especials fabricades en acer

4.1.03. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA
Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot
treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents
següents, sempre que les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les
estipulacions d'aquesta secció.
Normes
-

UNE-EN 12201-1. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE) Parte 1: Generalidades”.

-

UNE-EN 12201-2. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE) Parte 2: Tubos”.

-

-

UNE-EN 12201-3. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios”.
UNE-EN 12201-5. “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 5. Aptitud al uso del sistema”.
UNE-EN ISO 6259-1. “Tubos termoplásticos. Determinación de las
propiedades de tracción”.

-

EN ISO 1133. “Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales
termoplásticos en masa (IFM) y en volumen (IFV)”.

-

Pr EN ISO 3126. “Sistemas de canalizaciones plásticas. Componentes de
canalizaciones plásticas. Determinación de dimensiones.”

-

UNE-EN 1092-1. “Bridas circulares para tuberías, grifos, accesorios y piezas

Proves:

Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials usats en la
construcció dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d'acord amb les condicions de
les normes de referència que siguin d'aplicació.
El Contractista haurà d'executar les proves dels materials sense cap cost addicional
per a el Promotor. La Direcció d’Obra tindrà dret a presenciar totes les proves fetes
pel Contractista.
A més d'aquelles proves requerides específicament, la Direcció d’Obra podrà
solꞏlicitar mostres addicionals de qualsevol material per a ser sotmeses a proves per
el Promotor. Les mostres addicionals seran subministrades sense cost addicional per
a el Promotor.
-

-

Inspecció:

Requisits que han de complir els subministradors de canonada:

Hauran de disposar d'un sistema d'assegurament de la qualitat que compleixi la
norma EN ISO 9001:2008.
L'organisme que hagi realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les
normes EN 45011 o EN 45012, segons correspongui.
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l'aigua hauran de
complir el que disposi el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer.
El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l'annex IX del citat decret, en
la que figurarà el número de registre sanitari de l'empresa i el número de registre
sanitari del producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a
consum humà.
Haurà de presentar escrits d'autorització per a la supervisió del procés de fabricació i
comprovacions de l'autocontrol. En el cas que algun element ofertat hagi de ser
adquirit a un altre fabricant, caldrà presentar autorització de cadascuna de les
fàbriques, i aquests al seu torn hauran de disposar a efectes de qualitat de producte
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dels mateixos requisits indicats en els paràgrafs anteriors.
- El fabricant haurà de presentar el programa d'autocontrol que haurà de
contemplar:

exigits seran els de la taula 3 de la norma esmentada.
4.2.05. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES

Tubs i peces. Controls que compleixin com a mínim el que s’especifiqui a la norma
UNE-CEN/TS 12201-7:2007.

D'acord amb l'article 8 de la norma EN 12201-2 els mètodes d'assaig i els requisits
exigits seran els de la taula 5 de la norma esmentada. El requisit d'allargament en el
trencament que en la norma s'especifica com ≥ 350% es fixa en aquest Plec en 600%.

4.2. PRODUCTES

4.2.06. MARCAT DELS TUBS

4.2.01. GENERALITATS

Es complirà el que s’especifiqui a l'article 11 de la norma UNE-EN 12201-2.

Quan s'efectuï un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa
dels tubs han de presentar un aspecte llis, i estar lliures d'esquerdes, cavitats o altres
defectes superficials que impedeixin la conformitat del tub amb la norma UNE-EN
120001. Els tubs han de ser blaus o negres amb bandes blaves tal com especifica la
norma UNE-EN 12201-2.

4.2.07. ACCESSORIS

4.2.02. DIMENSIONS DELS TUBS

La recepció del producte es farà a fàbrica. Per a la realització de les proves el
fabricant o el Contractista haurà d'aportar a càrrec seu tots els mitjans i personal que
sigui precís.

-

Gruix de tubs:

D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3, el gruix de paret i les seves
toleràncies estaran d'acord amb la taula 2 de la norma esmentada.

Es complirà el que s’especifiqui a la UNE-EN 12201-3.
4.2.08. RECEPCIÓ DE LOTS

4.2.08.1. Tubs

D'acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3, el diàmetre exterior mitjà i
l’ovalització han de ser conformes amb allò establert a la taula 1 de la norma
esmentada.

El lot estarà format per la producció de tubs d'una jornada de treball. S'analitzarà:
- Característiques geomètriques (gruix, diàmetres, ovalització, llargària), en 12 tubs
distribuïts uniformement al llarg de la jornada de treball.
- Assaig de tracció i allargament en trencament en un tub. El nombre de provetes
serà el que indiqui la taula 1 de l'art. 5.2. de la ISO 6259-1:2002.
- Resistència hidrostàtica a 20ºC en tres tubs.

-

4.2.08.2. Peces

-

Diàmetres exteriors mitjans i ovalació:

Llargàries:

Les llargàries dels tubs seran en general de 12 m, llevat d'especificació contrària en
projecte. Les toleràncies en llargària seran de +/- 10 mm.

-

Característiques geomètriques en una de cada 10 peces.

4.3. INSTALꞏLACIÓ DE TUBS
4.2.03. UNIONS
4.3.01. EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ I TRANSPORT
Podran ser de tres tipus, tal com s'indica més detalladament a l'apartat 3 d'aquest
Plec:
- Amb soldadura a tocar.
- Amb unió mitjançant maniguets electrosoldables.
- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàlꞏliques. Els cargols per a
les brides seran d'acer de rosca mètrica i les seves característiques estan
especificades a les normes EN 1092-2 i estaran cadmiats o bicromatats.
Les gomes entre brides compliran amb la norma EN 681-1.
4.2.04. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES

La canonada s'emmagatzemarà protegida dels focus de calor propers (temperatures
superiors a 45º) i del contacte amb objectes punxants o tallants. S'evitarà l'entrada
d'elements estranys al seu interior i es procurarà que el temps d'emmagatzematge
sigui el més petit possible. Igualment les canonades emmagatzemades estaran
situades de tal manera que no entrin en contacte amb combustibles, dissolvents,
pintures agressives etc.
Les barres s'emmagatzemaran de tal manera que quedin recolzades en tota la seva
llargària, disposant-les alternativament en capes sense distanciadors de fusta. L'altura
màxima de tubs apilats no excedirà d'1,20 m i s'asseguraran convenientment perquè
no es desplacin pels costats.

D'acord amb l'article 7 de la norma EN 12201-2, els mètodes d'assaig i els requisits

Plec Prescripcions Generals

21

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

Cal realitzar la manipulació dels tubs de polietilè amb les eines adequades, per que
les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el material, estiguin protegides
adequadament. S'exclou expressament l'ús de cadenes, cables o eslingues
metàlꞏliques per al moviment dels tubs. Si s'utilitzen carretons elevadors, les zones en
contacte amb el tub han d'estar protegides amb materials elàstics. S'han d'evitar
pràctiques com ara arrossegar els tubs o el contacte amb objectes tallants. En el cas
que per necessitats de muntatge, s’hagi de desplaçar el tub horitzontalment, aquest
es recolzarà sobre corrons metàlꞏlics durant el lliscament.
Tot tub malmès haurà de ser reemplaçat pel Contractista. Es considera dany al tub,
qualsevol raspadura, cràter, etc. que tingui una profunditat superior al 3% del gruix del
tub. En cas de produir-se el dany, la part de tub malmesa s'eliminarà; la resta del tub
podrà colꞏlocar-se.
Abans de colꞏlocar el tub a la rasa, cada tub o accessori es netejarà completament de
qualsevol substància estranya que s'hagi dipositat i es mantindrà net a partir d'aquest
moment. Les obertures dels tubs i accessoris ja instalꞏlats s'hauran de tancar durant
qualsevol interrupció dels treballs.
4.3.02. ESTESA DE TUBS
L'estesa de la conducció es realitzarà de manera sinuosa per reduir en part les
tensions produïdes per variacions tèrmiques. Es respectaran els radis de curvatura
del projecte i si per alguna causa excepcional no pogués fer-se s’utilitzaran colzes. No
s'admetran curvatures ni manipulacions realitzades per escalfament mitjançant
aplicació de flama directa sobre la canonada.
Els tubs podran muntar-se dins o fora de la rasa, essent el més usual això últim. Quan
els tubs arriben al lloc d'utilització des de fàbrica es reparteixen al llarg de la futura
rasa, tenint cura de colꞏlocar-los a la banda oposada a aquella en què es dipositaran
les terres de l'excavació que serviran de posterior reblert. Els tubs s'uneixen fora de la
rasa amb la precaució ja advertida de no desplaçar-los per sobre del terra en cap cas.
Una vegada soldats, amb ajuda d'una petita grua dotada d'elements de subjecció que
no malmetin al tub, s’anirà instalꞏlant la canonada a la rasa; si cal s'instalꞏlaran
travesses transversals sobre la rasa que ajudin a subjectar la canonada i que de mica
en mica s’aniran eliminant. En qualsevol cas el tub es diposita suaument sobre el llit
de la rasa.
Es tindrà especial cura a comprovar que no existeixen punts alts relatius a la
canonada abans de procedir a tapar-la. En cas d'existir aquests (produïts per la
temperatura) s'interrompran els treballs fins que la canonada quedi en posició
correcta. El desfasament entre canonada, estesa i tapada amb una primera tongada
de terra no ha d'excedir en general els cinquanta metres de llargària.
4.3.03. UNIONS
Les unions entre tubs poden fer-se pels següents procediments:
- Soldadura a tocar
- Unió mitjançant maneguets electrosoldables

- Mitjançant portabrides (valones) de polietilè i brides metàlꞏliques
La soldadura a tocar és el procediment generalment utilitzat per a unir tubs. Aquest
sistema no és recomanable per a la unió de peces de diferent gruix; en aquest cas es
recomana la unió mitjançant maniguets electrosoldables. Ara bé, els maniguets
electrosoldables en el moment de la redacció d'aquest plec no assolien tot el ventall
de pressions i/o diàmetres per la qual cosa en determinats casos cal recórrer a la unió
mecànica mitjançant portabrides de polietilè i brides metàlꞏliques. També cal fer servir
aquest procediment en el cas d'unió d’una canonada de polietilè amb una canonada
metàlꞏlica.
-

Soldadura a tocar:

La unió entre tubs de polietilè del mateix gruix de paret, s'efectuarà mitjançant el
procediment de soldadura a tocar:
El procediment consisteix en l’escalfament dels extrems dels tubs o accessoris per
contacte amb una placa calefactora, fins a assolir la temperatura de fusió i en la unió
posterior per pressió de les dues peces, durant el temps prescrit en cada cas
particular. La tècnica d'unió per soldadura a tocar requereix la utilització de màquines,
per poder controlar la pressió necessària per a la unió.
Les unions les realitzaran operaris homologats per l'empresa que subministra els tubs
i accessoris.
El fabricant de tubs subministrarà totes les dades de la màquina de soldar, així com el
diagrama de temps: Temps de formació del cordó inicial, temps d'escalfament, temps
per retirar la placa, temps per a assolir la pressió de soldadura i temps de
refredament.
Les pressions de soldadura, del sistema hidràulic i d'escalfament també s'expressaran
en l'esmentat diagrama.
El fabricant haurà de subministrar la dada referent a l'altura del cordó inicial en funció
del gruix dels tubs a unir.
S'hauran de tenir les següents precaucions durant les operacions d'unió:
- S'han de prendre les mesures oportunes per tal de garantir que el medi extern on
es realitzin les soldadures no afecti a la neteja que s’ha de mantenir durant el
procés.
- Al colꞏlocar i posicionar els tubs a la màquina de soldar, es vigilarà que estiguin
ben alineats (la tolerància màxima serà del 5% del gruix del tub), i la posició
respecte de la màquina serà tal que una vegada recapçat el tub quedi com a
mínim a una distància de 20 mm entre la mordassa i l'extrem del mateix.
- L'operació de recapçat realitzada per netejar els extrems dels tubs a unir es
prolongarà fins a aconseguir eliminar totes les zones deteriorades. Una vegada
finalitzada l'operació de recapçat es netejaran els extrems dels tubs i es retiraran
els encenalls sense tocar les superfícies a unir.
- Es controlarà el paralꞏlelisme confrontant els extrems dels tubs a soldar (la
tolerància màxima serà de 0,5 mm).
- Abans de començar l'operació d'escalfament es netejaran les superfícies de la
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-

placa amb alcohol. Si durant l'operació es detecta adhesió de material del tub a la
placa calefactora, s’aturarà l'operació iniciant novament el procés de soldadura.
Es comprovarà periòdicament amb un termòmetre que la temperatura de la placa
està en l'interval prescrit per al material (210ºC +/- 10ºC).
Durant l'operació de soldadura s'utilitzaran dos manòmetres en sèrie per garantir
el valor de la pressió de soldadura.
Durant el període de refredament no es deixaran anar les mordasses de subjecció
ni es mourà la màquina. El temps de refredament es controlarà mitjançant un
rellotge amb alarma acústica.
Si per qualsevol raó s'interromp el procés de soldadura, abans de procedir a
repetir l'operació es tallaran de cada extrem dels tubs com a mínim 50 mm.

4.3.04. INSTALꞏLACIÓ D'ACCESSORIS
Els colzes i reduccions es podran construir amb el mateix material que els tubs, i la
resta de peces en acer inoxidable realitzant l’acoblament amb juntes de brides.
Les peces d’acer inoxidable compliran els requisits del Plec de Canonades del
Promotor. En el cas de ventoses i desguassos aquests s’instalꞏlaran amb collaret de
presa amb sortida amb brida. El collaret serà de fosa nodular amb revestiment de
pintura epoxi d’almenys 150 micres. Els cargols seran d’acer inoxidable. Si per
diàmetre i/o pressió no existís al mercat collaret de fosa, les ventoses i desguassos es
faran sobre canonades d’acer inoxidable.

Les unions mecàniques seran accessibles per poder procedir a la inspecció i collat de
junta si es precisa, per la qual cosa s’allotjaran en arquetes apropiades que permetin
el treball còmode i segur als operaris. En el cas excepcional que no sigui possible la
construcció de l’arqueta i la unió, ha de quedar enterrada, aquesta es protegirà
recobrint brida i cargols amb massilla anticorrosiva hidròfuga i antioxidant a base
d’hidrocarburs amb càrregues inerts. Per subjectar la massilla a la brida i cargols
s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composta de teixit acrílic imputrescible
impregnat amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, arrels i a
l’envelliment complint la norma DIN 30672 classe A.
Quan la unió es faci entre una canonada de polietilè i una canonada metàlꞏlica (acer o
fosa) atès que els cargols de les dues brides s’han d’enfrontar perfectament, la
diferència de diàmetre interior entre canonades unides resulta excessiva. En aquest
cas la unió es farà amb una canonada metàlꞏlica que s’acosti en el seu diàmetre
interior tant com es pugui al diàmetre interior de la canonada de polietilè. La brida per
a la canonada metàlꞏlica es fabricarà a partir d’una brida cega de la pressió nominal
que correspongui i del diàmetre exterior idèntic a la brida de polietilè. En cap cas es
permetrà disminuir la resistència de cap brida per acoblar-se a les mesures de la unió.

1. Unions amb maniguets electrosoldables:
És el procediment més adequat per a unió de tubs de diferent gruix i per a
reparacions.
S’executen mitjançant productes comercials. Els tubs a unir han de tallar-se
perpendicularment a l’eix, evitant un tall irregular que pugui ser causa de fallada en
l’electrofusió. Cal evitar qualsevol moviment dels tubs durant la fusió i el temps de
refredament. Es comprovarà que la ovalització dels extrems compleix els requisits de
la normativa. Els tubs a unir han d’estar perfectament nets. Atès que es precisa rascar
els extrems dels tubs a unir, no es produirà un rascat excessiu atès que es tracta
simplement d’eliminar la capa superficial, però d’altra banda cal assegurar que s’ha
rascat tota la superfície, per a la qual cosa s’utilitzarà un mirall que permeti observar
la part inferior del tub. Es comprovarà a l’acabar l’operació que han sortit els
testimonis de fusió.
2. Unions mitjançant portabrides de polietilè i brida metàlꞏlica:
El portabrides serà de material PE-100 de la mateixa manera que el material del tub al
qual se solda. Abans d’acoblar la junta, les cares de les brides s’han de netejar
completament de tot material estrany mitjançant brotxes de filferro. La goma de la
junta ha d’estar centrada i les brides de connexió hauran de garantir la impermeabilitat
sense que s’hagin de forçar. Tots els perns s’hauran de prémer en una successió
progressiva diametralment oposada i ajustada a un valor donat de moment torsional
(parell de collat) mitjançant una clau apropiada, aprovada i calibrada. Els moments de
collat s’aplicaran a les femelles exclusivament.
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ANNEX
CRITERI DE DISSENY DELS TUBS
Les canonades de polietilè es dissenyaran d’acord amb la norma UNE 53331:1997 IN.
Es tindrà en compte el següent:
a) Es considerarà un únic coeficient de seguretat a flexotracció que serà 2 (cas B).
b) La norma UNE 53331:1997 IN no contempla el PE100. Per tant les dades d’esforç
tangencial de disseny a flexotracció tant a curt termini com a llarg termini que per
al PE50 són de 30 i 14,4 N/mm² respectivament, caldrà demanar-los al fabricant.
c) La deformació admesa serà menor del 5%.
d) Per al càlcul a pressió interna el coeficient de seguretat és 1,25 respecte al MRS.
És a dir que la tensió de disseny és S = MRS
1,25
Les comprovacions a efectuar són les següents:
Estat de deformació:
a) Canonada buida
Càrrega de terra + trànsit
Estabilitat:
a) Canonada buida
Pressió de terres
b) Canonada buida
Pressió exterior de l’aigua
c) Canonada buida
Pressió exterior de terres + aigua exterior
Esforços:
a) Pressió interior de l’aigua (La pressió de càlcul és la màxima, és a dir amb cop
d’ariet inclòs).
b) Canonada buida
Càrregues exteriors
c) Càrregues exteriors + pressió interior
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ensayos de verificación apropiados. Parte 2: Válvulas de seccionamiento”.

5. EQUIPS
-

UNE-EN 1074-3 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso
y ensayos de verificación apropiados. Parte 3: Válvulas antirretorno”.

-

EN 1074-4 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificación apropiados. Parte 4: Purgadores y ventosas”.

-

UNE-EN 1074-5 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso
y ensayos de verificación apropiados. Parte 5: Válvulas de control”.

-

“Swedish Standard SIS 05.59.00. Pictorial Surface. Preparation Standard for
Painting Steel Surfaces (última edición). Swedish Standard Institution”.

-

“Escala Europea de Corrosión”.

-

UNE 48103: 2002. “Pinturas y barnices: colores normalizados”.

-

Reglamentos de Recipientes a Presión:

-

UNE-EN 10088 “Aceros Inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables”.

-

UNE-EN 1092-1: “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”.

-

“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Ministerio de Industria)”.

-

“Reglamento Electrotécnico para Alta Tensión”.

-

“Instrucciones Complementarias, denominadas Instrucciones MIBT, con arreglo a
lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”.

Sense limitar el caràcter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot
treball aquí determinat haurà de complir amb o excedir les condicions dels documents
següents, sempre que les esmentades condicions no estiguin en contradicció amb les
estipulacions d'aquesta Secció.

-

“Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energía (Ministerio de Industria)”.

-

“Recomendaciones IEC (International Electrotechnical Comission)”.

Normativa d'aplicació

-

“Normas UNE, aplicables a las instalaciones eléctricas en general (Instituto
Nacional de Racionalización y Normalización)”.

-

“Normas CENELEC (Comité Europeo para la Normalización Electrónica)”.

-

EN 60204-1 del CETOP (Comité Europeo de las transmisiones oleohidráulicas y
neumáticas).

5.1. GENERALITATS
5.1.01. CONDICIONS GENERALS
Les especificacions que s’inclouen en el present apartat “EQUIPS”, s’han d’entendre
com a especificacions generals i seran d’aplicació sempre i quan el projecte no
inclogui altres especificacions particulars més concretes.
El Contractista serà responsable del subministrament, transport, construcció, posada
en servei i garantia de les instalꞏlacions així com del seu funcionament durant els
períodes de posada en marxa i proves de funcionament. A més serà obligació del
Contractista aportar l'assistència tècnica i els serveis de conservació durant el període
de garantia.
La designació o acceptació d'una marca comercial i model per part del Promotor no
exclou la responsabilitat del Contractista quant a la garantia del producte.
Els fabricants d'equips hauran de disposar d'un sistema que asseguri la qualitat
complint la norma EN ISO 9001 o 9002 segons procedeixi. L'organisme que hagi
realitzat les certificacions haurà d'estar acreditat conforme a les normes EN45011 o
EN45012, segons correspongui.
Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb aigua potable
hauran de complir allò disposat al Reial Decret 140/2003 de 7 de Febrer. El fabricant
haurà de facilitar la documentació exigida a l'annex IX de l’esmentat decret, en el que
figurarà el número de registre sanitari de l'empresa i el número del registre sanitari del
producte o la seva autorització per a ús en contacte amb aigua per a consum humà.
5.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS I NORMES DE REFERÈNCIA

-

EN 736-1 “Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas”.

-

EN 736-2 “Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas”.

-

EN 736-3 “ Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos”.

-

EN 1074-1 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales”.

-

5.2 INSTALꞏLACIONS HIDRÀULIQUES I EQUIPS

EN 1074-2 “Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y

Plec Prescripcions Generals

25

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

5.2.01. GENERALITATS
Els equips compliran amb el Reial decret 140/2003 de 7 de febrer.
Les parts mecanitzades i no pintades vindran de fàbrica amb una protecció de
compost anticorrosiu fins que s'instalꞏlin.
Les bombes vindran equipades amb tancaments mecànics. El fabricant indicarà el
tipus de proves a efectuar, tenint en compte que com a mínim s'efectuaran les
DIN1994 per a assaigs de recepció i rendiment. Amb vistes al manteniment es
preveurà que tots els equips de la instalꞏlació vagin entrant en servei alternativament
de manera que tinguin un envelliment similar.
La capacitat dels compressors serà tal que la relació entre temps de funcionament en
càrrega i temps de funcionament total (càrrega més buit) sigui superior a 0,6, inclús
en els moments de màxim consum.
Tots els elements primaris d'instrumentació, com sensors, transductors, indicadors,
etc. portaran vàlvula d'aïllament per facilitar el manteniment.
La instrumentació de nivell en dipòsits d'aigua dels usuaris serà de dos tipus i
independents dintre seu; a saber:
- Analògica per a tenir la informació
- Digital per a les alarmes de seguretat de baix-molt baix i alt-molt alt nivell
Els colors d'identificació de canonades i altres elements seran segons UNE
48103:2002.
La simbologia dels esquemes hidràulics i d'instrumentació es representaran segons
normes UNE.
La simbologia d'instrumentació serà segons recomanacions de la norma ISA-S 5.1
(The Instrumentation, Systems and Automation Society).
La simbologia dels esquemes pneumàtics seran segons normes CETOP (Comitè
Europeu de les Transmissions oleohidràuliques i pneumàtiques).

mitjançant líquids penetrants, i el 15% es radiografiaran (Normes EN 571-1 i EN
1435). La qualificació de les soldadures per radiografia serà blau o negre segons la
UNE 14-011.
Les brides compliran la norma EN 1092-1 (Brides i les seves unions). Els tipus a
utilitzar seran tipus 01 (brida plana per soldar) i tipus 05 (brides cegues). Encara que
s'utilitzi acer inoxidable, podran colꞏlocar-se brides EN 1092-1 (Acero 235JR), tenint la
prudència d'utilitzar un elèctrode apropiat, atès que l'acer inoxidable és 316, serà un
elèctrode 316-15 en la nomenclatura AISI.
De la mateixa manera que per a les canonades, la pressió nominal mínima per a les
brides serà PN10.
Tots els elements embridats posseiran un pont de massa entre brides per evitar la
diferència de potencial entre equips. Quan les brides s'hagin soldat al tub, les zones
no mecanitzades es pintaran. Les juntes entre brides seran de polietilè flexible per a
DN< 600 mm.
Per a diàmetres superiors les juntes seran elàstiques de E.P.D.M. alimentari, amb
ànima d'acer de perfil tipus G-St adaptades a les mesures de diàmetre i la pressió de
disseny, per facilitar el seu centrat entre cargols, tal com s'indica en el Plec de
Prescripcions Tècniques per a canonades del Promotor.
5.2.03. CONNEXIONS DE DRENATGE
Per tal de buidar les línies en cas de reparació, manteniment o desmuntatge d'algun
element, s'instalꞏlaran connexions per a drenatge als punts baixos de les línies. Quan
a les instalꞏlacions no existeixi un tram recte de canonada per instalꞏlar-la, es farà a la
part més baixa del colze i al més a prop possible de la brida immediata, guardant una
separació mínima entre la soldadura d'unió del tub de drenatge i la soldadura d'unió
del colze de 25 mm.
5.2.04. VÀLVULES
5.2.04.01. Generalitats

En general es complirà amb el que especifiqui el Plec de Prescripcions per a
canonades del Promotor, secció canonades d'acer i peces especials.

Serà obligada la utilització de sistemes d'accionament motoritzat en comportes,
vàlvules de papallona o qualsevol altre element d'obturació o regulació, quan estigui
previst l’ús de comandament a distància; també quan la carrera total de l'obturador
exigeixi un nombre de voltes del volant superior a 100 (llevat d'emergències o
manteniment).

Per a diàmetres menors o iguals de 800 mm s'utilitzarà canonada d'acer inoxidable
AISI-316 amb un gruix mínim de 4 mm. Per a canonades de diàmetres iguals o majors
de 1.000 mm, seran d'acer amb revestiment interior de morter de ciment en els
diàmetres que sigui factible i amb revestiment de pintura epoxi a la resta.

La motorització dels sistemes de tancament serà elèctric, essent possible
l'accionament manual sense necessitat de muntar cap peça al mecanisme. La
carcassa serà estanca al raig d'aigua i a la pols fina. El motor tindrà una protecció
mínima IP-55 i aïllament classe F.

La pressió mínima de servei a contemplar serà d'1 Mpa.
Les unions seran embridades o soldades a tocar, excepte en canonades de diàmetre
igual o menor a 50 mm que seran roscades. Les soldadures s'assajaran al 85%

Com a elements de seguretat incorporaran els següents sistemes:

5.2.02. CANONADES I PECES ESPECIALS

-

Contacte limitador de parell (els dos sentits)
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-

Contacte fi de carrera regulables
Interruptor de protecció tèrmica del motor
Resistència de caldejament a la caixa de contactes.

Les vàlvules compliran com a mínim amb el que especifiquin les normes EN 1074-1;
EN 1074-2, EN 1074-3, EN 1074-4 i EN 1074-5. No s'admetran materials antifricció de
coure enlloc de la vàlvula, ni palanques o claus d'accionament de material plàstic. En
particular es tindrà en compte.
5.2.04.02. Vàlvules de Comporta
S'utilitzaran per a diàmetres inferiors a 450 mm. El disseny serà tal que es pugui
desmuntar i retirar l'obturador sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la
canonada. Igualment ha de ser possible substituir o separar els elements
d'estanqueïtat del mecanisme de maniobra amb la conducció en servei, sense
necessitat de desmuntar la vàlvula ni l'obturador. La part inferior de l'interior del cos
no ha de tenir acanaladures, de manera que una vegada oberta la vàlvula no hi hagi
cap obstacle pel pas d'aigua ni buits en els que puguin dipositar-se sòlids. La secció
de pas ha de ser com a mínim el 90% de la corresponent al DN. Les unions a les
canonades seran amb brides i amb rodet de desmuntatge.
Aquestes especificacions són vàlides per a qualsevol instalꞏlació, fins i tot les arquetes
existents al llarg de la conducció. Les comportes per a desguassos, fins i tot en
canonades de petit diàmetre, no seran d'un DN menor que 80 mm.

5.2.05. VENTOSES
Compliran la norma UNE-EN 1074-4.
El fabricant proporcionarà en els catàlegs les corbes de capacitats d'aireció
corresponents a cada diàmetre i orifici d'admissió/expulsió d'aire.
La connexió de la ventosa no es farà directament a la canonada, sinó a una vàlvula
de comporta que s'instalꞏla entre canonada i ventosa, amb la finalitat de poder
substituir-la o aïllar-la sense suprimir el servei.
5.3. EQUIPS ELÈCTRICS
5.3.1. GENERALITATS
El Contractista serà el responsable del subministrament dels equips i elements
elèctrics.
Una vegada estiguin tots els equips instalꞏlats i connexionats amb els armaris elèctrics
es realitzaran les proves exigides a la Norma Europea EN60204-1, CEI 17/13-1,
estenent-se el certificat amb els resultats obtinguts quant a:
- Continuïtat del circuit de protecció, Article 20.2
- Resistència d'aïllament, Article 20.3
- Tensió aplicada, Article 20.4
- Protecció contra les tensions residuals, Article 20.5 i 6,2,3

Les vàlvules seran metàlꞏliques per a qualsevol DN.
Tant els equips com els armaris vindran marcats amb les sigles CE.
Les comportes que no van en canonada, sinó en instalꞏlacions com ara estacions
depuradores, connexions entre dipòsits, preses en rius, requereixen un estudi
particularitzat i no són objecte d'aquest Plec.
5.2.04.03. Vàlvules de papallona
Es defineix el coeficient de cabal Kv com el cabal d'aigua (m3/hora) a una temperatura
entre 5º i 40º que passa a través de la vàlvula amb l'obturador totalment obert creant
una pèrdua de pressió estàtica de 0,1 N/mm2. El fabricant haurà de subministrar
aquesta dada.
Els materials seran metàlꞏlics i han de ser conformes amb la norma UNE-EN
593:1998.
Seran bidireccionals i es podran usar tant en seccionament com en regulació. El
fabricant indicarà la màxima velocitat de passada permesa, així com la diferència de
pressió admissible aigües a dalt i aigües a baix per a evitar la cavitació quan executi
funcions de trencament de càrrega.
Portarà indicador visual directe de la posició de la papallona. L'accionament serà per
volant i desmultiplicador.

La mínima protecció serà IP-54, segons DIN-40050, garantint-se una protecció contra
dipòsits nocius de pols i esquitxades d'aigua; garantia de protecció contra derivacions.
Per tal de no deixar descendir la temperatura a l'interior dels quadres elèctrics per
sota de la condensació, es preveurà calefacció amb termòstat 30ºC amb potència
calorífica aproximada de 300 W/m;, garantint-se una distribució correcta de la calor
en aquells de gran volum. Mínima temperatura 20ºC.
Es preveuran premsaestopa d'airejament a les parts inferiors dels armaris. Als armaris
grans, a la part inferior i superior, per garantir millor la circulació de l'aire.
Així mateix no es deixarà pujar la temperatura a la zona dels quadres elèctrics i
d'instrumentació per damunt dels 35ºC., per la qual cosa el Contractista haurà
d'estudiar l'esmentada condició i els mitjans indicats al projecte, ventilació forçada i
termòstat ambiental, perquè si no els considera suficients, ofereixi una variant amb
condicionament d'aire per refrigeració integrada en els quadres, o ambiental per a la
zona on estan situats.
Així doncs tots els armaris incorporaran a més com a elements auxiliars propis, els
següents accessoris:
- Ventilació forçada i independent de l'exterior.
- Resistència d'escalfament.
- Refrigeració, en el cas que es requereixi.
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-

Dispositiu químic-passiu d'absorció de la humitat.
Ilꞏluminació interior.
Seguretat d'intrusisme i vandalisme.
Accessibilitat a tots els seus mòduls i elements.

Es tindran en compte les condicions ambientals d'ús. Per això, s'aplicarà la
classificació 721-2 de pols, sorra, boira salina, vent, etc., segons norma IEC-721.
Per determinar els dispositius de protecció en cada punt de la instalꞏlació caldrà
calcular i conèixer:
a) La intensitat d'ocupació en funció del cos. fi, simultaneïtat, utilització i factors
d'aplicació previstos i imprevistos. D'aquest últim es fixarà un factor.
b) La intensitat del curtcircuit.
c) El poder de tall del dispositiu de protecció, que haurà de ser més gran que la ICC
(intensitat de curtcircuit) del punt en el qual està instalꞏlat.
d) La coordinació del dispositiu de protecció amb l’aparellatge situat aigües avall.
e) La selectivitat a considerar en cada cas, amb altres dispositius de protecció situats
aigües amunt.
Es determinarà la secció de fases i la secció de neutre en funció de protegir-los contra
sobrecàrregues, verificant:
La intensitat que pugui suportar la instalꞏlació serà més gran que la intensitat
d'ocupació, prèviament subministrada al Contractista pel Promotor.
La caiguda de tensió en el punt més desfavorable de la instalꞏlació serà inferior a la
caiguda de tensió permesa, considerats els casos més desfavorables, com per
exemple tenir tots els equips en marxa amb les condicions ambientals extremes.
Les seccions dels cables d'alimentació general i particulars tindran en compte els
consums de les futures ampliacions si així ho ha projectat el Promotor.
Es verificarà la relació de seguretat (Vc / VL), tensió de contacte menor o igual a la
tensió límit permesa segons els locals MI-BT-021, protecció contra contactes directes
i indirectes.
La protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits es farà, preferentment, amb
disjuntors d'alt poder de curtcircuit, amb un poder de tall aproximat de 50 KA, i temps
de tall inferior a 10 min Quan es prevegin intensitats de curtcircuit superiors a les 50
KA, es colꞏlocaran limitadors de poder de tall més gran que 100 KA i temps de tall
inferior a 5 min.
Aquests disjuntors tindran la possibilitat de rearmament a distància al ser ordenats
pels PLC del telecomandament. Així mateix posseiran blocs de contactes auxiliars
que discriminin i senyalitzin el tret per curtcircuit del tèrmic, així com posicions del
comandament manual.

classes de receptors, utilitzant-se els més adequats, ja siguin am, gf, gl o gt, segons la
norma UNE 21-103.
Tots els relés auxiliars seran del tipus endollable a la base tipus undecal, de tres
contactes inversors, equipats amb contactes de potència (10 A per a càrrega resistiva,
cos. fi=1), aprovats per UL.
Estarà prevista la protecció contra xoc elèctric, i complirà amb les normes UNE-20383
i MI-BT-021.
La determinació del corrent admissible a les canalitzacions i el seu emplaçament serà,
com a mínim, segons allò establert al MI-BT-004. El corrent de les canalitzacions serà
1,5 vegades el corrent admissible.
Les caigudes de tensió màximes autoritzades seran segons MI-BT-017, essent el
màxim, al punt més desfavorable, del 3% en ilꞏluminació i del 5% en força. Aquesta
caiguda de tensió es calcularà considerant que tots els aparells d'utilització
susceptibles de funcionar simultàniament es troben en funcionament, en les
condicions atmosfèriques més desfavorables.
Les instalꞏlacions als equips s'efectuarà amb tubs metàlꞏlics rígids i galvanitzats
qualitat St-35 amb un grau de protecció 7 a 9 S/UNE-20324.
La connexió als equips s'efectuarà amb ràcords premsaestopa i tubs flexibles amb
una estanqueïtat mínima IP-54 i no s’admetran direccionaments verticals per a evitar
l'efecte "embut". Es connectaran per sota preferiblement o per dalt i pels laterals
formant una "U" en els casos que no ha pogut fer-se per sota.
Els conductors elèctrics usaran els colors distintius segons normes UNE, i seran
etiquetats i numerats per facilitar la seva localització i interpretació en els plànols i en
la instalꞏlació.
El sistema d'instalꞏlació serà segons la instrucció MI-BT-018 i altres per interiors i
receptors, tenint en compte les característiques especials dels locals i tipus
d'indústria.
5.3.2. QUADRES ELÈCTRICS
Compliran amb la norma EN60204-1, havent-se de realitzar les proves pertinents a
taller de manera que serveixin com a referència al provar tota la instalꞏlació tal com
s'han exposat anteriorment.
Als quadres elèctrics s'inclouran polsadors frontals de marxa i parada, amb
senyalització de l'estat de cada aparell (funcionament i avaria).

Idèntica possibilitat de rearmament a distància tindran els detectors de defecte a terra.
Les corbes de tret magnètic dels disjuntors, L-V-D, s'adaptaran a les diferents
proteccions dels receptors.
Quan s'utilitzin fusibles com limitadors de corrent, aquests s'adaptaran a les diferents

Cas de no estar prou detallat en el projecte, el Contractista presentarà el tipus elegit,
indicant les següents característiques:
Estructura dels quadres, amb dimensions, materials utilitzats (perfils, xapes, etc.),
amb les seves seccions o gruixos, protecció antioxidant, pintures, etc.
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luxs obtinguts en cada cas.
Compartiments en que es divideixen.
Elements que s'allotgen en els quadres (embarrats, aïlladors, etc.), detallant els
mateixos.

Abans de la recepció provisional aquests luxs seran verificats amb un luxòmetre per a
tota l'àrea ilꞏluminada, que tindrà una ilꞏluminació uniforme.
13.3.6.2. Enllumenat interior

Interruptors automàtics.
Sortida de cables, relés de protecció, aparells de mesura i elements auxiliars.
Proteccions que, com a mínim, seran:
- Sobrecàrrega a cada receptor
- Curtcircuits, a cada receptor
- Defecte a terra, a cada receptor
- Desequilibri, a cada motor
Es projectaran i raonaran els enclavaments en els quadres, destinats a evitar falses
maniobres i per a protecció contra accidents del personal, així com el sistema de
posada a terra del conjunt de les cabines.
La distribució del quadre serà de tal forma que l'alimentació sigui la celꞏla central i als
dos costats es vagin situant les celꞏles o sortides quan calgui.
A les tapes frontals s'inclourà un sinòptic amb l'esquema unipolar plastificat incloent
els aparells d'indicació, marxa, protecció i títol de cada element amb rètols també
plastificats.
S'indicaran els fabricants de cadascun dels elements que componen els quadres i el
tipus dels mateixos.
CARACTERÍSTIQUES
-

Fabricant: a determinar pel Contractista.
Tensió nominal d'ocupació: 380 V
Tensió nominal d'aïllament: 750 V
Tensió d'assaig: 2.500 V, durant 1 seg
Intensitats nominals a l'embarrat horitzontal: 500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 A
Resistència els esforços electrodinàmics de curtcircuits: 50 KA
Protecció contra agents exteriors: IP-54, segons IEC, UNE, UTE i DIN.
Dimensions: Diverses, amb llargària màxima de 2.000 mm.

Proporcionarà un nivell d'ilꞏluminació suficient per desenvolupar l'activitat prevista a
cada instalꞏlació que com a mínim complirà:
Emmagatzematge, embalatge i zones de poca activitat
150 Lx.
Zones d'activitat mitjana, manteniment esporàdic
325 Lx.
Zones de gran activitat, manteniment mitjà (perforat, tornejat, soldadura,
etc.) 600 Lx.
Zones de precisió, ajust, polit, etc.
1.000 Lx.
En qualsevol cas i davant del dubte, estaran per damunt de les intensitats mínimes
d'ilꞏluminació segons l'ordenança general de seguretat i higiene a la feina en una
proporció del 50%.
A més de la quantitat es determinarà la qualitat de la ilꞏluminació que en línies
generals complirà amb :
- Eliminació o disminució de les causes d'enlluernament que puguin provocar una
sensació d'incomoditat i fins i tot una reducció de la capacitat visual.
- Elecció del dispositiu d'ilꞏluminació i el seu emplaçament de tal forma que la
direcció de la llum, la seva uniformitat, el seu grau de difusió i el tipus d'ombres
s'adaptin tan bé com es pugui a la tasca visual i a la finalitat del local ilꞏluminat.
- Adaptar una llum que tingui una composició espectral amb un bon rendiment en
color.
- La reproducció cromàtica serà de qualitat molt bona índex Ra entre 85 i 100.
- La temperatura de color dels punts de llum estarà entre 3000 i 5500 graus Kelvin.
- Es calcularà un coeficient de manteniment baix, de l'ordre de 0,7.
- Es procurarà que els coeficients d'utilització i rendiment de la ilꞏluminació siguin
els més grans possibles.
5.3.3.3. Enllumenat exterior
Les lluminàries exteriors seran de tipus antivandàlic i inastellables.
Els suports, fanals, braços murals, bàculs i altres elements mecànics seran
galvanitzats en calent.
Les làmpades seran de vapor de sodi d'alta pressió i vapor de mercuri.

5.3.3. ENLLUMENAT
Quan siguin de vapor de mercuri seran de color corregit.
5.3.3.1. Generalitats
Tindran incorporat el condensador corrector del cosinus de fi.
Les lluminàries seran estanques, amb reactàncies d'arrencada ràpida i amb
condensador corrector del factor de potència incorporat.

Per projectar el tipus de lluminària es tindrà en compte:

S'efectuarà un estudi complet d'ilꞏluminació tant per a interiors i exteriors justificant els

-

La naturalesa de l'entorn per utilitzar d'un o dos hemisferis.

Plec Prescripcions Generals

29

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

-

Les característiques geomètriques de l'àrea a ilꞏluminar.
El nivell mitjà d'ilꞏluminació, que mai sigui inferior a 15 lux.
L'altura del punt de llum serà l'adequat als lúmens.
El factor de conservació serà de l'ordre de 0,6.
El rendiment de la instalꞏlació i de la ilꞏluminació segons el projecte i el fabricant,
tendint al més gran possible.

5.3.3.4. Ilꞏluminació de seguretat
Estarà formada per aparells autònoms automàtics que compleixin amb les normes
UNE 20-062-73 i 20-392-75 i altres disposicions vigents de seguretat.
Seran del tipus fluorescent amb preferència.
En les instalꞏlacions electromecàniques amb un grau de protecció mínim de IP-54. En
oficines IP-22.
5.3.4. INSTALꞏLACIONS D’ESCOMESES
A totes les estacions de bombament s'efectuarà una escomesa elèctrica de
Companyia.
Als dipòsits d'usuaris es prendrà una escomesa de les instalꞏlacions del mateix, i si no
n'hi ha s'efectuarà una escomesa de companyia. Aquesta serà de 5 Kw trifàsica més
neutre.
El Contractista contactarà amb la corresponent companyia elèctrica o usuari de
manera que tècnicament les instalꞏlacions es realitzin d'acord amb les normes de la
companyia o les normes de l'usuari.
Així mateix els projectes d'instalꞏlacions seran presentats a indústria amb la màxima
celeritat per obtenir els permisos corresponents.
Totes les despeses ocasionats per l'escomesa i pels permisos d'indústria estaran
inclosos en els preus del pressupost.
5.3.5. LLUMS SENYALITZACIÓ
Tots els llums de senyalització seran del tipus Led estandarditzades i normalitzades.
Els colors que s'utilitzaran seran els següents:
Verd indicació de marxa.
Groc indicació d'avaria lleu. Intermitent alarma lleu.
Vermell indicació d'avaria greu. Intermitent alarma greu.
Blanc indicació informativa, d'estat, de posició, etc.
Tots els llums de senyalització es verificaran a través d'un polsador de prova.
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d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d’Obra. No són objecte d'abonament els
excessos respecte els amidaments així deduïts.

6. MESURAMENT I ABONAMENT D'OBRA CIVIL
6.1. M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
La unitat d'obra es mesura i abona per metres quadrats (m2) de la superfície
esbrossada; comprèn totes les operacions definides a l'article corresponent del capítol
3 d'aquest Plec així com la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels
productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin
revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen les tasques i
despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes
de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
6.2. M3 DEMOLICIÓ
Les unitats es mesuraran per metres cúbics (m3). Es complirà el que s’especifica a
l'article 301 del PG-3. La unitat d'obra inclou la càrrega, transport a qualsevol
distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a
un indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i
s’inclouen les tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador,
reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD
105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició.
6.3. M3 EXCAVACIÓ I REPOSICIÓ DE TERRA VEGETAL
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3); comprèn totes les
operacions definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament
es dedueix de multiplicar l'ample excavat per la profunditat a les diferents zones
afectades. En particular, i en cas de que hi hagi productes sobrants, són
responsabilitat del Contracista i s’inclouen les tasques i despeses de reutilització,
pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes de valorització que
s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.
6.4. M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT EN TERRES
3

6.5. M3 EXCAVACIÓ EN RASA EN TERRES
La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m3) i comprèn totes les
operacions definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també
s'especifica el que s'entén per terres.
L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny, una
vegada retirada la terra vegetal, i les que en resulten dels plànols corresponents o
d'allò ordenat al seu moment per la Direcció d’Obra.
Els excessos d'excavacions sobre l’amidament deduït d'aquesta manera no seran
objecte d'abonament, ni tampoc els reblerts que hagi d'efectuar el Contractista per
haver excedit l'excavació. Els esgotaments d'aigua que puguin aparèixer a la rasa no
són objecte d'abonament llevat que part o tota la rasa se situï sota el nivell freàtic, la
qual cosa és objecte d'una altra unitat d'obra.
En cas de que el projecte no prevegui la unitat de càrrega i transport a abocador dels
productes sobrants de l’excavació en rasa s’entendrà que la present unitat ho inclou.
En aquest cas aquesta unitat inclourà la càrrega, transport a qualsevol distància i
lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un indret
on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen
les tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o
altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual
es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
6.6. M3 CÀRREGA I TRANSPORT A QUALSEVOL DISTANCIA I LLIURAMENT
DELS PRODUCTES SOBRANTS A GESTOR DE RESIDUS
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). El volum s'obté com la diferència entre
el volum de l'excavació i el dels productes utilitzats per al reblert de la rasa (canonada
inclosa). No es considera esponjament.
Aquesta unitat inclou la càrrega, transport a qualsevol distància i lliurament dels
productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a un indret on es puguin
revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i s’inclouen les tasques i
despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador, reciclatge o altres formes
de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD 105/2008 pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició

La unitat d'obra es mesura i abona per metres cúbics (m ) i comprèn totes les
operacions definides a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec, on també
s'especifica el que s'entén per terres, així com la càrrega, transport a qualsevol
distància i lliurament dels productes sobrants a un gestor de residus autoritzat o fins a
un indret on es puguin revaloritzar. En particular són responsabilitat del Contracista i
s’inclouen les tasques i despeses de reutilització, pagament de cànons d’abocador,
reciclatge o altres formes de valorització que s’hauran de realitzar d’acord al RD
105/2008 pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició.

6.7. M3 REBLERT AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ A
LA ZONA DE RECOBRIMENT DE CANONADES

L’amidament es dedueix per diferència entre les seccions reals del terreny una
vegada retirada la terra vegetal i les que en resulten dels plànols corresponents o

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn la preparació
del material mitjançant garbellament o altres procediments i totes les operacions
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descrites a l'article corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà
sobre perfil, llevat que el director d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la
rasa.
6.8. M3 REBLERT AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ A
LA ZONA DE REBLERT PRINCIPAL
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn els treballs
de selecció del material i totes les operacions descrites a l'article corresponent del
capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, llevat que el director d'obra
hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa.
6.9. M3 REBLERT AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÉSTECS A LA ZONA DE
REBLERT PRINCIPAL
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el
subministrament dels materials i totes les operacions descrites a l'article corresponent
del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, llevat que el director
d'obra hagués donat prèviament l'ordre d'ampliar la rasa.
6.10. M3 REBLERT AMB MATERIALS TOLERABLES DE LA PRÒPIA OBRA EN
TRASDÓS D'OBRES DE FÀBRICA
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn els treballs
de selecció del material si es precisés i les operacions descrites a l'article
corresponent del capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, i no
s'abonaran excessos llevat que el director d'obra hagués ordenat expressament
l'increment en l'excavació.
6.11. M3 REBLERT AMB MATERIALS DE PRÉSTEC EN TRASDÓS D'OBRES DE
FÀBRICA
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3). La unitat d'obra comprèn el
subministrament del material i les operacions descrites a l'article corresponent del
capítol 3 d'aquest Plec. L’amidament es farà sobre perfil, i no s'abonaran excessos
llevat que el director d'obra hagués ordenat expressament l'increment en l'excavació.
6.12. Tm SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE GABIONS
La fàbrica de gabions es mesurarà per metres cúbics (m3) realment colꞏlocats,
mesurats en el seu emplaçament. La descripció del preu inclou tots els materials i
operacions necessàries per a deixar totalment acabada i instalꞏlada la unitat d'obra en
el seu emplaçament definitiu.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà a el preu que correspongui, en
funció del material utilitzat i de l'altura, dels que figuren en el Quadre de Preus vigent
Projecte.

6.13. M3 SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE FORMIGÓ
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3); l’amidament serà el que en resulti dels
plànols de projecte. Al preu s'inclouen tots els materials, transport, maquinària, mà
d'obra necessaris per executar la unitat d'obra conforme a allò requerit en els capítols
2 i 3 d'aquest Plec. En particular dins de la unitat d'obra es contempla el fluidificant
que eventualment pugui afegir-se al formigó in situ, així com els productes de curat.
6.14. Kg ACERS EN RODONS PER ARMAR
Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg). L’amidament és el deduït de
l’especejament que ha estat aprovat pel director d'obra o que figurava als plànols del
Projecte. Aquest especejament s'elabora tenint en compte la llargària real de les
barres (és a dir, s'abonen els solapaments), així com tots els elements auxiliars per
mantenir en la seva posició correctament l'acer durant el formigonat (rigidizadors,
suports, etc.). No obstant això no són d'abonament, minves ni despuntades, així com
tampoc els filferros de lligat de les armadures. Les soldadures que calgués efectuar
eventualment tampoc són objecte d'abonament a part.
6.15. Kg ACER EN PERFILS LAMINATS
Es mesurarà i abonarà en Kilograms (Kg) d'acer deduït de l’amidament teòric, a partir
de les dimensions indicades als plànols. Al preu aniran inclosos tots els elements
d'unió (soldadures, cargols, tapajuntes, etc.) així com la pintura de protecció o el
galvanitzat en el seu cas.
6.16. ML SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE CANONADA
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de llargària útil de la
seva generatriu superior. S'entén per llargària útil la deduïda de la distància entre els
eixos de dues juntes consecutives. Es deduiran les llargària corresponents a peces
especials, colzes, vàlvules, rodets, etc. que siguin d'abonament independent. A
l’amidament esmentat se li aplicarà el preu unitari que correspongui segons el
material, diàmetre i classe dels tubs.
El preu inclou el subministrament de tubs, colꞏlocació, execució de les juntes
completes, connexions per a protecció catòdica si és el cas, enllaços amb altres
canonades, així com la prova hidràulica i la neteja de la canonada.
S'aplicaran sobrepreus a cada metre lineal de canonada instalꞏlada en interiors de
túnel, interiors de canonada i trams de rasa que superin el 35% de pendent. El
sobrepreu inclou els mitjans auxiliars necessaris (carretons, corrons, etc.) per a la
correcta instalꞏlació de la canonada.
També a les zones entibades s'abonarà un sobrepreu.
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7. MEDICIÓ I ABONAMENT D'EQUIPS
7.1. GENERALITATS
Llevat d'indicació contrària desglossada en els quadres de preus i pressupostos, els
equips i materials es mesuraran per al seu abonament com unitats completes i
indivisibles disposades per funcionar, i tindran inclosos:

redacció dels projectes detallats corresponents, gestions i despeses de legalització,
visats i actualitzacions fins al final de l’obra, coordinació i relació amb els organismes
oficials que calgui i obtenció finalment de tots els permisos, autoritzacions,
aprovacions, butlletins d’instalꞏlador, etc. i tota la documentació necessària, que serà
lliurada a la propietat, per a la posada en marxa i posada en funcionament.
7.2.2. JUNTES DE DESMUNTATGE

-

Tots els accessoris indicats en els plecs i en les especificacions tècniques.

-

Tots els accessoris que encara que no siguin indicats, sí calguin per a un total i
bon funcionament de l'equip segons les prescripcions i requisits dels fabricants.

-

Acabats superficials i pintura segons els colors indicats en plecs i en la seva
absència segons els colors del fabricant.

-

Els retocs de pintura una vegada acabat el muntatge i la posada en marxa.

-

El muntatge, la posada en marxa, les proves, el calibratge, ajustaments,
greixatges, alineaments, collat de cargols, i totes aquelles operacions necessàries
perquè l’explotació disposi de l'ús dels equips. Caldrà repetir aquestes operacions
els cops que calgui fins a la recepció de l’obra.

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles,
volanderes, ajust i posada en marxa.
7.2.3. PASSAMURS
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles,
volanderes, anell estanc de fixació al mur i la seva total posada en funcionament.
7.2.4. VÀLVULA DE COMPORTA
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles,
volanderes i la seva posada en funcionament.

Els cargols, juntes, suports, elements de fixació i altres accessoris necessaris per
a un total acoblament i fixació dels equips.

7.2.5. VÀLVULA DE DESCÀRREGA

-

Els manuals d'explotació i manteniment dels equips amb plànols d'acabat,
especejament, esquemes i llistat de components.

Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles,
volanderes i la seva posada en funcionament.

-

Els cables des dels equips en camp fins als armaris, passant per les caixes
intermèdies, amb l'etiquetatge de senyalització, grapes, terminals, borns i altres
accessoris d'instalꞏlació fins al seu total connexionat i posada en marxa de tots els
equips.

-

-

Els cables d'alimentació i de senyal apantallats per a connexionar els equips de
mesura analògica des de camp fins als armaris passant per les caixes de
connexió intermèdia, connexionat, etiquetatge de senyalització, grapes, terminals,
borns i altres accessoris d'instalꞏlació fins al seu total connexionat i posada en
marxa dels esmentats equips de mesura.

7.2. EQUIPS

7.2.6. VÀLVULES DE PAPALLONA MANUAL
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles,
volanderes, el cable dels finals de carrera fins a l'armari elèctric, l'ajust dels finals de
carrera i tots els accessoris necessaris per al seu total funcionament.
7.2.7. VÀLVULA VENTOSA-PURGADOR
Es mesurarà com unitat completa, incloent juntes d'estanqueïtat, cargols, femelles,
volanderes, cons reductors si en precisa i tots els accessoris necessaris per a la seva
posada en funcionament.

7.2.1. GENERALITATS
Totes les canonades, equips hidràulics, elèctrics, mecànics i instrumentació a
instalꞏlar es mesuraran i abonaran en general, mitjançant l'aplicació dels preus
corresponents del Quadre de Preus núm. 1 de subministrament dels diferents equips.

7.3. MATERIAL ELÈCTRIC

En els preus s’ha de considerar repercutit, sempre que al pressupost no hi figuri una
partida específica i concreta, la part proporcional de les despeses associades a la

Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi la petició escrita a la companyia, drets
d'escomesa, drets d'extensió i verificació, comptadors d'energia activa i reactiva,

7.3.1. ESCOMESA DE COMPANYIA ELÈCTRICA
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borns de connexionat i verificació, caixes de doble aïllament, curtcircuits de seguretat,
interruptor general automàtic rearmable a distància, protecció diferencial rearmable,
caixa general de protecció, femelles d'orelles d'enganxament o armari metàlꞏlic,
butlletí d'instalꞏlació, certificat de direcció i acabat d'obra, legalització en els serveis
d'indústria de l'escomesa i de tots els equips que alimenta, cables de potència i
control senyals a PLC fins a l'armari de distribució i tot el necessari fins a la seva total
posada en marxa.

Barcelona, juliol de 2021

L’Enginyer Autor del Projecte

7.3.2. ESCOMESA ELÈCTRICA D'USUARI
Es mesurarà com unitat completa, incloent la petició formal a l'usuari consorciat, borns
de connexionat, caixes d'aïllament, curtcircuits de seguretat, interruptor general
automàtic rearmable a distància, protecció diferencial rearmable, cable de potència i
control des de l'escomesa fins a l'armari amb tots els accessoris d'instalꞏlació i tot el
necessari fins a la seva total posada en marxa.
7.3.3. ARMARIS ELÈCTRICS
Es mesuraran com una unitat completa, incloent-hi tot el necessari per complir les
especificacions de funcionament i/o adaptant-se als esquemes que s'adjunten, per
tant inclouran: contactors, relés, interruptors, commutadors, proteccions tèrmiques,
magnètiques, diferencials i curtcircuit, cablejat interior, borns d'entrada i sortida,
indicadors de tensió i d'intensitat amb els seus commutadors, toroïdals,
transformadors de control, dispositius de rearmament, temporitzadors, polsadors,
llums de control, sinòptic, comptadors horaris, comptadors de maniobres, resistències
i termòstat de caldejament, roturació i tots els ajustaments i posada a punt necessari
fins al total funcionament dels equips que alimenta i protegeix.

Antonio Mailan Escolano
Enginyer de Camins, C i P.
STRUMA2005,S.L.P.

7.3.4. BATERIA DE CONDENSADORS BAIXA DE TENSIÓ
Es mesurarà com unitat completa, comprenent l'interruptor automàtic d'alimentació
inclòs a l'armari elèctric de baixa tensió, la bateria automàtica de condensadors amb
el seu regulador i contactors, el cablejat de tot l'equip, l'ajustament del factor de
potència i tots els accessoris necessaris fins a la seva total posada en marxa.
7.3.5. ARMARI D’ENLLUMENAT
Es mesurarà com unitat completa, incloent-hi els interruptors tetrapolars automàtics
magnetotèrmics, les proteccions diferencials tetrapolars, el cablejat, borns i tots els
accessoris fins a la seva total posada en marxa.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS PARTICULARS

Plec de Prescripcions Particulars
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I 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
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de
treball.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

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
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
* UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre
de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera,
amb les següents dades:
- Classificació geològica.
- Pes específic de la pedra
- Resistència al desgast dels àrids
- Estudi de la morfologia.
- Prova d'absorció en aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de
pedrera
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de:
- Comprovació de la granulometria del material
- Resistència al desgast dels àrids
- Absorció d'aigua
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions
exigides. En cas de dubte, caldrà un anàlisi petrogràfic del material.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols,
argila o d'altres matèries estranyes.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui.
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie.
Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 2% en pes
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al
pas de malla.
Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu.
Ha de ser de forma regular.
Dimensió de les arestes: 10 a 20 cm
Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): < 50%
Densitat: >= 2,2 t/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
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TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi
explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000
m3 els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE
103501) com a referència al control de compactació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.
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Plec de condicions

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera
que no se n'alterin les 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
* 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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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.
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- 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.
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%
- 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%
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
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fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

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, 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:
- 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,





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 FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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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.

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:

- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de





2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I 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
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les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

- Hidratada en polvo: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Cal hidráulica natural (NHL):
- Cal hidráulica natural 2: NHL 2
- Cal hidráulica natural 3,5: NHL 3,5
- Cal hidráulica natural 5: NHL 5
CAL AÉREA HIDRATADA CL 90:
Si contiene aditivos, éstos no afectarán a las propiedades de los morteros.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso.
Contenido de CaO + MgO, según UNE-EN 459-2: >= 90
Contenido de MgO, según UNE-EN 459-2: <= 5
Contenido de SO3, según UNE-EN 459-2: <= 2
Contenido de CO2, según UNE-EN 459-2: <= 4
Contenido de cal útil, según UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilidad de volumen, según UNE-EN 459-2:
- Cal en pasta: cumple el ensayo
- Cal en polvo:
- Método de referencia: <= 2 mm
- Método alternativo: <= 20 mm
Tamaño de partícula de la cal en polvo, según UNE-EN 459-2:
- Material retenido en el tamiz 0,09 mm: <= 7%
- Material retenido en el tamiz 0,2 mm: <= 2%
Penetración de la cal en polvo, según UNE-EN 459-2: > 10 y < 50 mm
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Pliego de condiciones

CAL AÉREA HIDRATADA EN PASTA:
Estará apagada y mezclada con agua, en la cantidad justa para obtener una pasta de
consistencia adecuada al uso al que se destine.
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
CAL HIDRÁULICA NATURAL:
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso.
Resistencia a compresión, según UNE-EN 459-2:
- Cal del tipo NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, a los 28 días
- Cal del tipo NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, a los 28 días
- Cal del tipo NHL 5:
- A los 7 días: >= 2 MPa
- A los 28 días: >= 5 a <= 15 MPa
Tiempo de fraguado, según UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Cal del tipo NHL 2: <= 40 h
- Cal del tipo NHL 3,5: <= 30 h
- Cal del tipo NHL 5: <= 15 h
Contenido en aire, según UNE-EN 459-2: <= 5%
Contenido de SO3, según UNE-EN 459-2: =< 2
Contenido de cal útil, según UNE-EN 459-2:
- Cal del tipo NHL 2: >= 35
- Cal del tipo NHL 3,5: >= 25
- Cal del tipo NHL 5: >= 15
Estabilidad de volumen, según UNE-EN 459-2:
- Método de referencia: <= 2 mm
- Método alternativo: <= 20 mm
Tamaño de partícula, según UNE-EN 459-2:
- Material retenido en el tamiz 0,09 mm: <= 15%
- Material retenido en el tamiz 0,2 mm: <= 2%
Penetración, según UNE-EN 459-2: > 10 y < 50 mm
CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS EN CARRETERAS:
Se utilizarán cales aéreas vivas del tipo CL 90-Q y cales aéreas hidratadas del tipo CL 90-S.
Tendrán un aspecto homogéneo y no un estado grumoso o aglomerado.
Cumplirán las especificaciones de la tabla 200.1 del artículo 200 del PG3, determinadas según
la norma UNE-EN 459-2.
Contenido de agua libre de las cales hidratadas, según UNE-EN 459-2: < 2% en peso.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Conglomerante obtenido por calcinación de materiales calizos, compuesto principalmente por
óxidos o hidróxidos de calcio con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio y cantidades menores
de óxidos de silicio, hierro y aluminio.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Cal aérea cálcica (CL):
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Se transportará en cisternas presurizadas dotadas de medios neumáticos o mecánicos
que permitan el rápido trasiego a silos de almacenaje. Estos serán estancos.
En las obres de poco volumen el suministro podrá ser en sacos, de manera que no experimenten
alteración de sus características.
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Almacenamiento: Se tendrán en cuenta las normas indicadas en las fichas de seguridad para las
clases de cales. Estas fichas de seguridad deben de ser las recomendadas oficialmente o, en su
defecto, las facilitadas por el suministrador.

- Tamaño de partícula
Los métodos de ensayo se describen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras se tomarán según lo indicado en el artículo 200 del PG3 y los criterios que
determine la DF.
Se considera como lote, que se aceptará o rechazará en bloque:
- La cantidad de cal de la misma clase y procedencia recibida mensualmente.
- Si mensualmente se reciben más de 200 t, el lote será esta cantidad o fracción.
De cada lote se tomarán dos muestras, según el procedimiento indicado en la norma UNE-EN
459-2. Una para realizar los ensayos de control de recepción y la otra para los ensayos de
contraste, que se conservará durante al menos 100 días en recipiente adecuado y estanco. Se
tomará una tercera muestra si el suministrador de cal lo solicita.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
La DF indicará las medidas a adoptar en el caso que no se cumplan las especificaciones
establecidas en el pliego.
La remesa no se aceptará si, en el momento de abrir el recipiente que la contiene aparece en
estado grumoso o aglomerado.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CAL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS EN CARRETERAS:
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).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.
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5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
%&,0(17
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para preparación de conglomerante para morteros de albañilería, revoco y
enlucido, para la fabricación de otros productos de construcción y para aplicaciones en
ingeniería civil:
- Sistema 2+: Declaración de Prestaciones
Para cada remesa se requerirá un albarán y la información de etiquetado y marcado CE de la
norma UNE-EN 459-1.
En el albarán deberá constar como mínimo la siguiente información:
- Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora
- Fecha de suministro y de fabricación
- Identificación del vehiculo de transporte
- Cantidad suministrada
- Denominación comercial, cuando la tenga, y tipo de cal suministrada (UNE-EN 459-1)
- Nombre y dirección del comprador y destino
- Referencia del pedido
- El marcado CE deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:
- Símbolo del marcado CE
- Número identificador del organismo de certificación
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante
- Los dos últimos dígitos de la fecha del primer marcado
- Número de referencia de la Declaración de Prestaciones
- Referencia a la UNE EN 459-1
- Descripción del producto: nombre genérico, tipo y uso previsto
- Información sobre las características esenciales incluidas en la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección de las condiciones de suministro de la cal, y verificación documental de que los
valores declarados por el fabricante en los documentos que acompañan el marcado CE son
conforme a las especificaciones exigidas.
- Si se detectan anomalías durante el transporte, almacenamiento o manipulación, la DF podrá
disponer que se realicen los siguientes ensayos de control de recepción, según UNE-EN 459-2:
- Contenido de óxidos de calcio y magnesio
- Contenido de dióxido de carbono
- Contenido de cal útil Ca (Oh)2
- Tamaño de partícula
- Control adicional cuando la cal ha estado almacenada en condiciones atmosféricas normales
durante un periodo superior a 2 meses, o inferior, cuando ha estado almacenada en ambientes
húmedos o condiciones atmosféricas desfavorables. Sobre una muestra representativa de la cal
almacenada se realizarán los siguientes ensayos:
- Contenido de dióxido de carbono
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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:
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
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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 ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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.
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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.
3jJLQD
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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.

- 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
- 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.

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,
- 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 harmonitzada 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
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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:
- 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:
- 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.





3jJLQD

3jJLQD

352-(&7((;(&87,83(/675(%$//6' $&21',&,21$0(17'(/0853(5,0(75$/'(6(3$5$&,Ï 
'(3$5&(//(6'(5,9$76'(/&219(1,(;3523,$725,'(

352-(&7((;(&87,83(/675(%$//6' $&21',&,21$0(17'(/0853(5,0(75$/'(6(3$5$&,Ï 
'(3$5&(//(6'(5,9$76'(/&219(1,(;3523,$725,'(

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
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





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
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inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- 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 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
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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.

- Alçària de la tela:
- Malla de 25 mm: ± 30 mm
- Malla de 40 mm: ± 30 mm
- Malla de 45 mm: ± 30 mm
- Malla de 50 mm: ± 40 mm
- Malla de 60 mm: ± 50 mm
- Malla de 75 mm: ± 60 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat:
- recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
- recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons UNE-EN 10218-2
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles de
forma hexagonal.
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-3.
Toleràncies:
- Pas de malla: + 16mm, - 4 mm
- Diàmetre del filferro galvanitzat:
- Diàmetre de 2,0 mm: ± 0,05 mm
- Diàmetre de 2,2 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,4 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 2,7 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre de 3,0 mm: ± 0,07 mm
- Diàmetre de 3,4 mm: ± 0,07 mm
- Llargària de la tela: + 1 m, - 0 m
- Alçària de la tela : ± D (dimensió pas de malla)
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Plec de 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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple o triple,
teixit simple o doble) amb filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- De simple torsió
- De triple torsió
- De teixit senzill de filferro ondulat
- De teixit doble de filferro ondulat
- Amb remat superior decoratiu
S'han considerat els acabats dels filferros següents:
- Galvanitzat
- Galvanitzat i plastificat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son
galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són
plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant malles
aproximadament quadrades.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN 10223-6.
Toleràncies:
- Pas de malla:
- Malla de 25 mm: ± 2,0 mm
- Malla de 40 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 45 mm: ± 4,0 mm
- Malla de 50 mm: ± 4,5 mm
- Malla de 60 mm: ± 5,0 mm
- Malla de 75 mm: ± 5,0 mm
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6:
Enrejado de simple torsión.
TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ:
* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3:
Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el
control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
((UNE-EN 10218-1)
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.
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De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per
realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el control
serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les
condicions especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
ALAMBRE DE ACERO:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
ALAMBRE PLASTIFICADO:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
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Suministro: En rollos. En el embalaje o albarán de entrega constarán los siguientes datos:
- Identificación del fabricante o nombre comercial
- Identificación del producto
- Diámetro y longitud de los rollos
Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intemperie.
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Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frío o por trefilado.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Alambre de acero
- Alambre de acero galvanizado
- Alambre de acero plastificado
- Alambre recocido
CARACTERISTICAS GENERALES:
Será de sección constante y uniforme.
Cumplirá las especificaciones de la norma UNE 36-722.
ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:
Su recubrimiento de zinc será homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos,
rugosidades o grietas, estará exento de manchas y no presentará imperfecciones superficiales.
La masa mínima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplirá las especificaciones de las
tablas I y II de la UNE 37-506.
Resistencia a tracción (UNE 37-504):
- Calidad G1 o G2: 1770 N/mm2
- Calidad G3: 1570 N/mm2
Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504): Cumplirá
Pureza del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Tolerancias:
- Diámetro: ± 2% diámetro nominal
ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO:
Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un recubrimiento
orgánico de PVC, aplicado por extrusión o sinterización.
El recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del apartado 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplirá las especificaciones del
artículo 6.5 UNE 36-732.
Características del galvanizado: G-1B (UNE 37-506)
Resistencia a la tracción:
- Calidad recocido: =< 600 N/mm2
- Calidad duro: > 600 N/mm2
Tolerancias:
- Diámetro: tabla 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Acero para armaduras pasivas de elementos de hormigón.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Barras corrugadas
CARACTERISTICAS GENERALES:
Los productos de acero para armaduras pasivas no tendrán defectos superficiales ni fisuras.
La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra
materia perjudicial.
Los alambres lisos solo pueden emplearse como elementos de conexión de armaduras básicas
electrosoldadas en celosía.
Las barras corrugadas tendrán al menos dos filas de corrugas transversales, uniformemente
distribuidas a lo largo de toda la longitud. Dentro de cada fila, las corrugas estarán
uniformemente espaciadas
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso.
- Diámetro nominal: se ajustarán a los valores especificados en la tabla 6 de la UNE-EN
10080.
- Diámetros nominales <= 10,00 mm: Variación en intervalos de medio mm
- Diámetros nominales > 10,0 mm: Variación en unidades enteras de mm
- Dimensiones y geometría de les corrugues: Cumplirá lo especificado en el apartado 7.4.2 de


3jJLQD

352-(&7((;(&87,83(/675(%$//6' $&21',&,21$0(17'(/0853(5,0(75$/'(6(3$5$&,Ï 
'(3$5&(//(6'(5,9$76'(/&219(1,(;3523,$725,'(

352-(&7((;(&87,83(/675(%$//6' $&21',&,21$0(17'(/0853(5,0(75$/'(6(3$5$&,Ï 
'(3$5&(//(6'(5,9$76'(/&219(1,(;3523,$725,'(

la UNE-EN 10080.
- Masa por metro: El valor nominal será el especificado en la tabla 6 de la UNE-EN 10080, en
relación con el diámetro nominal y el área nominal de la sección transversal
- Sección equivalente: >= 95,5% Sección nominal
- Aptitud al doblado:
- Ensayo doblado con ángulo >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No se apreciarán
roturas o fisuras
- Ensayo doblado-desdoblado con ángulo >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No se
apreciarán roturas o fisuras
Tensión de adherencia (ensayo de la viga UNE-EN 10080):
- Tensión de adherencia:
- 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
- Tensión última de adherencia:
- 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
- Composición química (% en masa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %máx.¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦ %máx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producto ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carbono equivalente
Se puede superar el valor máximo para el Carbono en un 0,03% en masa, si el valor del Carbono
equivalente decrece en un 0,02% en masa.
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE:
El producto se designará según lo especificado en el apartado 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripción de la forma
- Referencia a la norma EN
- Dimensiones nominales
- Clase técnica
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso.
- Características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones del
apartado 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Características mecánicas de las barras:
- Acero soldable (S)
- Alargamiento total bajo carga máxima:
- Acero suministrado en barras: >= 5,0%
- Acero suministrado en rollos: >= 7,5%
- Acero soldable con características especiales de ductilidad (SD):
- Alargamiento total bajo carga máxima:
- Acero suministrado en barrss: >= 7,5%
- Acero suministrado en rolloss: >= 10,0%
- Resistencia a fatiga: Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformación alternativa: Cumplirá lo especificado en la taula 32.2.e de la EHE-08
+-----------------------------------------------------------+
¦Designación¦
Límite
¦ Carga
¦Alargamiento¦Relación ¦
¦
¦ Elástico
¦ unitaria ¦
a la
¦ fs/fy
¦
¦
¦
fy
¦ rotura ¦
rotura
¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦-----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S
¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S
¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+-----------------------------------------------------------+
- Diámetro nominal: Se ajustará a la serie siguiente (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32
y 40 mm
- Se evitará el uso de barras de diámetro <= 6 mm, en armadura montada o elaborada con
soldadura.
Tolerancias:
- Masa:

- Diámetro nominal > 8,0 mm: ± 4,5% masa nominal
- Diámetro nominal <= 8,0 mm: ± 6% masa nominal
Las anteriores características se determinarán según la norma UNE-EN ISO 15630-1.
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y
de la eventual agresividad del ambiente.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.
Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra,
se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones.
Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Tendrá grabadas, una marca que identifique el país de origen y la fábrica y otra que
identifica la clase técnica (según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), esta marca se repetirá a intervalos <= 1,5 m.
Cada partida de acero irá acompañada de una hoja de suministro que como mínimo debe contener
la siguiente información:
- Identificación del suministrador
- Número de identificación de la certificación de homologación de adherencia (apartado 32.2
EHE-08)
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la fábrica
- Fecha de entrega y nombre del peticionario
- Cantidad de acero suministrado clasificado por diámetros y tipos de acero
- Diámetros suministrados
- Designación de los tipos de aceros suministrados según EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de suministro: barra o rollo
- Identificación del lugar de suministro
- Sistema de identificación adoptado según EHE-08, UNE-EN 10080
- Clase técnica según lo especificado en el apartado 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicación, en su caso, de procedimientos especiales de soldadura
El fabricante facilitará un Certificado de ensayo que garantice el cumplimiento de las
características anteriores, donde se incluirá la siguiente información:
- Identificación del laboratorio
- Fecha de emisión del certificado
- Certificado del ensayo de doblado-desdoblado
- Certificado del ensayo de doblado simple
- Certificado del ensayo de fatiga en aceros tipo SD
- Certificado del ensayo de deformación alternativa en aceros tipo SD
- ficado de homologación de adherencia, en el caso de que se garantice las
características de adherencia mediante el ensayo de la viga:
- Marca comercial del acero
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Para cada partida de suministro que llegue a la obra:
- Recepción del certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, según
artículo 32º de la norma EHE-08.
- Inspección visual del material y observación de las marcas de identificación.
- Cuando el acero disponga de marcaje CE se comprobará su conformidad mediante la verificación
documental de que los valores declarados en los documentos del marcaje permiten deducir el
cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32 de la
EHE-08.
Mientras no esté vigente el marcaje CE para aceros corrugados destinados a la elaboración de
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armaduras para hormigón armado, serán conformes a la EHE-08 y a la UNE-EN 10080. La
demostración de esta conformidad se podrá efectuar mediante:
- La posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme al artículo
81 de la EHE-08
- La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. Se hará en función de
la cantidad de acero suministrado
- Suministro < 300 t:
- Se dividirá el suministro en lotes de como máximo 40 t que sean del mismo
suministrador, fabricante, designación, serie, y se tomarán 2 probetas donde se realizarán los
siguientes ensayos:
- Comprobación de la sección equivalente
- Comprobación de las características geométricas
- Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple
- Además, se comprobará como mínimo en una probeta de cada diámetro, el tipo
de acero utilizado y su fabricante, el límite elástico, la carga de ruptura, el alargamiento
de ruptura y el alargamiento bajo carga máxima.
- Suministro>= 300 t:
- Se tomarán 4 probetas para la comprobación de las características mecánicas
del caso anterior.
- Alternativamente, el suministrador podrá optar por facilitar un certificado
de trazabilidad, firmado por persona física, donde se declaren los fabricantes y las coladas
de cada suministro. Además, facilitará una copia del certificado del control de producción del
fabricante, donde se recojan los resultados de los ensayos mecánicos y químicos de cada
colada. En este caso se efectuarán ensayos de contraste, trazabilidad, colada, mediante la
determinación de las características químicas sobre 1 de cada cuatro lotes, realizando como
mínimo 5 ensayos.
- La composición química podrá presentar las siguientes variaciones respeto al
certificado de control de producción para ser aceptada:
- %Censayo = % ±0,03
- %Ceq ensayo = %Ceq certificado: ±0,03
- %Pensayo = %Pcertificado: ±0,008
- %Sensayo = %Scertificado: ±0,008
- %Nensayo = %Ncertificado: ±0,002
- Una vez comprobada la trazabilidad de la colada, se hará la división en
lotes de como mínimo 15 barras. Para cada lote, se ensayarán 2 probetas sobre las que se harán
los siguientes ensayos:
- Comprobación de la sección equivalente
- Comprobación de las características geométricas
- Ensayo de doblado-desdoblado, o alternativamente, el de doblado simple
- Comprobación del límite elástico, la carga de ruptura, la relación entre
ellos y el alargamiento de rotura
- En el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento del acero se podrá demostrar
mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo un año de antigüedad, que
cumpla con el artículo 38.10, y realizado en un laboratorio acreditado.
- En el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento del acero se podrá
demostrar mediante la presentación de un informe de ensayos, de cómo máximo un año de
antigüedad, que cumpla con el artículo 32º, y realizado en un laboratorio acreditado.
- Comprobaciones experimentales de las armaduras elaboradas durante el suministro o su
fabricación en obra:
- El control experimental de las armaduras elaboradas comprenderá la comprobación de las
características mecánicas, las de adherencia, sus dimensiones geométricas, así como las
características en caso de realizar soldadura resistente.
- En caso de disponer de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá eximir
la realización de las comprobaciones experimentales.
- - Se definirá como lote de control experimental cuando se cumpla:
- Peso del lote <= 30 t
- Las armaduras fabricadas en central ajena a la obra, serán suministradas en remesas
consecutivas desde la misma instalación de ferralla.
- Si se fabrican en la obra, las que se hayan producido en un periodo de 1 mes
- Estar fabricadas con el mismo tipo de acero y forma de producto.
Los ensayos para realizar el control, se realizarán en laboratorios autorizados.
- Comprobación de la conformidad de las características mecánicas:
- Armaduras fabricadas sin procesos de soldadura: se realizará el ensayo a tracción sobre
2 probetas para cada muestra correspondiente a un diámetro de cada serie. Si el acero
estuviera en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, la DF podrá
realizar los ensayos sobre una única probeta. En el caso que no se hayan utilizado procesos de
enderezado, se podrá eximir la realización de estos ensayos.
- Armaduras fabricadas en procesos de soldadura: se tomarán 4 muestras por lote,
correspondientes a las combinaciones de diámetros más representativas del proceso de
soldadura, realizándose: ensayos de tracción sobre 2 probetas de los diámetros más pequeños de
cada muestra y ensayos de doblado simple, o el de doblado desdoblado, sobre 2 probetas de los
diámetros más grandes. Si el acero estuviese en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido, la DF podrá realizar los ensayos sobre una única probeta.

- Comprobación de la conformidad de las características de adherencia:
Se tomará una muestra de 2 probetas para cada uno de los diámetros que formen parte del
lote de acero enderezado y se determinarán las características geométricas. En caso de que el
acero disponga de un certificado de las características de adherencia según el anexo C de la
UNE EN 10080, sólo se determinará la altura del corrugado.
- Comprobación de la conformidad de las características geométricas:
Se realizará, sobre cada unidad a comprobar una inspección para determinar la correspondencia
de los diámetros de las armaduras y el tipo de acero entre lo indicado en el proyecto y la
hoja de suministro. Además se revisará que la alineación de sus elementos rectos, sus
dimensiones y diámetros de doblado, no presenten desviaciones observables a simple vista en
los tramos rectos, y que los diámetros de doblado y las desviaciones geométricas respeto a las
formas de despiece del proyecto sean conformes a las tolerancias establecidas en el mismo, o
conformes al anexo 11 de la EHE-08.
- Comprobaciones adicionales en caso de soldadura resistente:
Si se utiliza una soldadura resistente para la elaboración del armado en fábrica, la DF
pedirá las evidencias documentales de que el proceso está en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido. Si la elaboración del armado se hace en la obra, la DF
permitirá la realización de la soldadura resistente solo en el caso que se haga un control de
ejecución intenso.
Además, la DF dispondrá la realización de una serie de comprobaciones experimentales de la
conformidad del proceso, en función del tipo de soldadura, de acuerdo con 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
La toma de muestra se realizará siguiendo las indicaciones de la DF, conforme a la norma UNE
36-092 y a la EHE-08. El control planteado se realizará antes de empezar el hormigonado de las
estructuras, en el caso de material sin marca de calidad, o antes de la puesta en servicio en
el caso de que disponga de dicha marca de calidad del producto.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Se aceptará el lote siempre que, en el caso del enderezado, las características mecánicas de
la armadura presenten resultados conformes a los márgenes definidos en la EHE-08 (art. 32.2).
En el caso de otros procesos, se aceptará el lote cuando los ensayos de tracción y doblado
cumplan con las especificaciones establecidas.
En caso de que no se cumpla alguna especificación, se efectuará una nueva toma de muestras del
mismo lote. Si se volviera a producir un incumplimiento de alguna especificación, se rechazará
el lote.
En el caso del acero suministrado en barra y respecto a las características de adherencia, se
aceptará el lote si se cumplen las especificaciones definidas en el art. 32.2 de la EHE-08. En
caso contrario se volverá hacer una toma de muestras del mismo lote, y si se volviera a dar un
incumplimiento de alguna especificación, se rechazará el lote entero.
La DF rechazará las armaduras que presenten un grado de oxidación excesivo que pueda afectar a
sus condiciones de adherencia. Se considerará oxidación excesiva cuando mediante un cepillado
con púas metálicas, se determine una perdida de peso de la barra probeta superior al 1%. Se
comprobará que un vez eliminado el oxido, la altura de la corruga cumpla con los límites
establecidos en el art. 32.2 de la EHE-08.
En caso de producirse un incumplimiento en las características geométricas, se rechazará la
armadura que presente defectos, y se procederá al repaso de toda la remesa. Si las
comprobaciones resultan satisfactorias se aceptará la remesa, previa sustitución de la
armadura defectuosa. En caso contrario, se rechazará toda la remesa.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.
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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
- 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
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- 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
- %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 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
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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.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

No hi ha normativa de compliment obligatori.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
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- Dimensiones (excepto si la piedra se suministra en tamaños aleatorios)
- Tratamiento químico superficial
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso.
Resistencia al hielo-deshielo: Cumplirá la norma UNE-EN 12371
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplirá las normas UNE-EN 12372 y
UNE-EN 12372/AC
Resistencia a la abrasión: Cumplirá la norma UNE-EN 1341.
Resistencia al deslizamiento: Cumplirá la norma UNE-EN 1341.
Absorción de agua a la presión atmosférica: Cumplirá la norma UNE-EN 13755
Tolerancias:
- Desviación de las dimensiones en planta respecto las nominales:
- Clase 1 (marcado P1):
- Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Baldosas de bordes partidos: ± 10 mm
- Clase 2 (marcado P2):
- Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal =< 700 mm: ± 4 mm
- Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal > 700 mm: ± 5 mm
- Baldosas de bordes partidos: ± 10 mm
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales:
- Clase 1 (marcado D1):
- ongitud < 700 mm : 6 mm
- ongitud => 700 mm : 8 mm
- Clase 2 (marcado D2):
- Longitud < 700 mm : 3 mm
- Longitud => 700 mm : 6 mm
- Desviación de la medida del espesor respecto al espesor nominal:
- lase 0 (marcado T0): Ningún requisito para la medida del espesor
- lase 1 (marcado T1):
- Espesor =< 30 mm: ± 3 mm
- 30 mm < espesor =< 60 mm: ± 4 mm
- > 60 mm de espesor: ± 5 mm
- Clase 2 (marcado T2):
- Espesor =< 30 mm: ± 10%
- 30 mm < espesor =< 60 mm: ± 3 mm
- > 60 mm de espesor: ± 4 mm
- Desviación de la planeidad a lo largo de las aristas (baldosas texturadas):
- Borde recto más largo > 0,5 m:
- Cara de textura fina: ± 2 mm
- Cara de textura gruesa: ± 3 mm
- Borde recto más largo > 1 m:
- Cara de textura fina: ± 3 mm
- ara de textura gruesa: ± 4 mm
- Borde recto más largo > 1,5 m:
- Cara de textura fina: ± 4 mm
- Cara de textura gruesa: ± 6 mm
BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS Y PLAQUETAS DE ACUERDO CON NORMATIVAS UNE-EN 12058 Y
UNE-EN 12057:
Las plaquetas son las piezas que tienen un espesor inferior a 12 mm.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso.
- Resistencia a la flexión: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12372
- Resistencia a la adherencia: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorción del agua a la presión atmosférica: Ha de cumplir la norma UNE-EN 13755
- Reacción al fuego: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorción a el agua po capilaridad: Ha de cumplir la norma UNE-EN 1925
- Densidad aparente o porosidad abierta: Ha de cumplir la norma UNE-EN 1936
- Resistencia al heladicidad : Ha de cumplir la norma UNE-EN 12371
- Resistencia al choque térmico: Ha de cumplir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilidad al vapor de agua: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12524
- Resistencia a la abrasión (excepto en caso de piezas para zócalos y contrahuellas ): Ha de
cumplir la norma UNE-EN 14157.
- Resistencia al deslizamiento: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactibilidad: (excepto en caso de piezas para zócalos y contrahuellas): Ha de cumplir la
norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Tolerancias:
Tolerancias para piezas de espesor > 12 mm
- Espesor nominal E en mm:
- 12 <E<=15: ±1,5 mm
- 15 <E<=30: ±10%
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Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Losa de piedra natural para colocar en un revestimiento (paredes, suelos, tableros, etc).
Las piedras consideradas son:
- Gres
- Caliza
- Granítica
- Basáltica
Los acabados superficiales considerados son:
- Serrada y sin pulir
- Abujardada
- Pulida
- Pulida y abrillantada
- Apomazada
- Flameada
CARACTERISTICAS GENERALES:
Será de constitución homogénea, de grano uniforme y carecerá de grietas, pelos, coqueras o
cavidades procedentes de restos orgánicos.
No presentará nódulos o riñones que puedan dificultar su labra.
Será sana, estable ante los agentes atmosféricos y no heladiza.
La losa tendrá un color y una textura uniformes en toda su superficie.
Las aristas serán rectas, hechas a escuadra sin cantos desportillados. Las caras serán planas.
Al golpear la pieza con un martillo dará un sonido claro y sus fragmentos tendrán las aristas
vivas.
Presentará buenas condiciones de adherencia para los morteros.
Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
Las dimensiones de la pieza se darán en milímetros y con el siguiente orden: longitud (l),
anchura ( b) y espesor (d).
Los acabados superficiales se deben extender uniformemente hasta las aristas de la pieza.
En los acabados superficiales donde se utilicen algún material de relleno de agujeros,
discontinuidades y grietas será necesario indicar el tipo de tratamiento y naturaleza de los
materiales añadidos.
El suministrador aportará la muestra de referencia, de acuerdo con la norma UNE-EN 12058 y/o
UNE-EN 12057 y/o UNE-EN 1469 y/o UNE-EN 1341.
Peso específico (UNE_EN 1936):
- Piedra de gres: >= 24 kN/m3
- Piedra calcárea: >= 20 kN/m3
- Piedra granítica: >= 25 kN/m3
PIEDRA DE GRES:
Losa de piedra natural de gres obtenida de rocas de origen sedimentario, constituida por arena
de cuarzo y materiales aglomerantes diversos.
No tendrá elementos aglomerantes de tipo arcilloso o calizo.
PIEDRA CALIZA:
Losa de piedra natural caliza obtenida de roca cristalina de origen sedimentario constituida
básicamente por carbonato cálcico.
Su composición no será excesivamente bituminosa ni rica en arcilla.
PIEDRA GRANITICA:
Losa de piedra natural granítica obtenida de roca cristalina de origen eruptivo constituida
básicamente por cuarzo, feldespato y mica.
No tendrá síntomas de descomposición en sus feldespatos característicos.
BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COM PAVIMENTO EXTERIOR DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN
1341:
La anchura nominal será superior a 150 mm.
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- 30 <E<=80: ±3 mm
- E >80 : ±5 mm
- En el caso de caras exfoliadas/rotas de forma natural los valores anteriores no son
válidos y el fabricante declarará las tolerancias para el espesor.
- Planeidad : <=2% de la longitud de las baldosas y <=3 mm
En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarará les tolerancias.
- Longitud y anchura:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o anchura nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Espesor de aristas biseladas <= 50 mm ¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Espesor de aristas biseladas > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
Tolerancias para piezas con espesor <=12mm (plaquetas)
- Longitud y anchura: ±1mm
- Espesor: ±1,5mm
- Planicidad: 0,15%
- Escuadrado: 0,15%
PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES DE PIEDRA NATURAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA UNE-EN: 1469:
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante,
ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su
caso.
- Resistencia a la flexión: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12372
- Carga de rotura del anclaje: Ha de cumplir norma UNE-EN 13364
- Absorción del agua a la presión atmosférica: Ha de cumplir la norma UNE-EN 13755
- Reacción al fuego: Ha de cumplir la norma UNE-EN 1469
- Absorción a el agua por capilaridad : Ha de cumplir la norma UNE-EN 1925
- Densidad aparente o porosidad abierta: Ha de cumplir la norma UNE-EN 1936
- Resistencia a la heladicidad: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12371
- Resistencia al choque térmico: Ha de cumplir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilidad al vapor de agua: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12524
Tolerancias:
- Espesor nominal E en mm
-12<E<=30
10%
-30<E<=80
±3 mm
-E>80
±5 mm
- En el caso de caras con grietas o huecos naturales, los valores anteriores no son
aplicables y el fabricante declarará les tolerancias de espesor.
- Planicidad : <=2% de la longitud de la baldosa y <=3mm
En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarará les tolerancias.
- Longitud y anchura:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Longitud o anchura nominal en mm.
¦
<600
¦ >=600
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦ Espesor de aristas biseladas <= 50 mm ¦
±1mm
¦ ±1,5mm ¦
¦ Espesor de aristas biseladas > 50mm
¦
±2mm
¦ ±3 mm
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Localización de anclajes ( localización específica, profundidad y diámetro de los anclajes
del pasador):
- Localización del eje medido a lo largo de la longitud o anchura de la baldosa: ±2 mm
- Localización del eje medido a lo largo del espesor: ±1mm (medido des de la cara
expuesta)
- Profundidad del hueco: +3 / -1mm
- Diámetro del hueco +1 / -0,5mm
- Para a otras formas de fijación el fabricante declarará las tolerancias especificas.

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
SUMINISTRO Y ALMACENAJE:
Suministro: Las piezas deben ir protegidas durante el transporte. Si se emplean flejes
metálicos en el embalaje, estos deben ser resistentes a la corrosión.
Las superficies pulidas se han de proteger con medios adecuados.
SUMINISTRAMIENTO Y ALMACENAJE DE BALDOSAS PARA PAVIMENTO EXTERIOR:
Almacenaje: En lugares adecuados, sin la posibilidad de ser atacadas por agentes agresivos y
de manera que no se rompan ni esportillen.
SUMINISTRAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE BALDOSAS PARA PAVIMENTOS, ESCALERAS, PLAQUETAS O
REVESTIMIENTOS MURALES:
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior.
Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras.
Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PARA PAVIMENTO EXTERIOR
(UNE-EN 1341):
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos externos y acabado de calzadas, destinados a la pavimentación de zonas
de circulación de peatones y vehículos, en exterior:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como mínimo:
- El nombre petrográfico de la piedra (de acuerdo con la norma UNE-EN 12407)
- El nombre comercial de la piedra
- El nombre y dirección del proveedor
- El nombre y la localización de la cantera
- Referencia a la norma UNE-EN 1341
- Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1341, y los valores
declarados por el fabricante:
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se acompañará de la
siguiente información:
- Nombre o marca de identificación y dirección declarada del fabricante
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a la norma EN 1341
- El uso previsto y la descripción de la baldosa
En las baldosas destinadas a uso exterior en áreas de circulación de peatones y vehículos,
incluyendo las zonas delimitadas para los transportes públicos, constará además:
- La resistencia a la flexión
- La resistencia al deslizamiento (si procede)
- La resistencia al derrape (si procede)
- Durabilidad
- Tratamiento superficial químico (si procede)
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PARA PAVIMENTOS, ESCALERAS Y
PLAQUETAS (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para acabado de pavimentos exteriores para zonas de uso peatonal y vehicular,
- Productos para acabado de pavimentos interiores incluyendo las instalaciones de transporte
público de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a
ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a
la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),
- Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas para otros usos,
- Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación
sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no
necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la
clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones):
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
- Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación
sobre sustancias peligrosas, y para bóvedas suspendidas interiores o exteriores sometidos a
requisitos de seguridad en uso (resistencia a la flexión),
- Productos para acabado de pavimentos interiores incluyendo las instalaciones de transporte
público de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales para los que no
existe una etapa claramente identificable en el proceso de producción que suponga una mejora
en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de retardadores de ignición o
la limitación de material orgánico),
- Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación
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sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales
para los que no existe una etapa claramente identificable en el proceso de producción que
suponga una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de ignición o la limitación de material orgánico):
- Sistema 3: Declaración de Prestaciones
En el embalaje y/o sobre la documentación comercial que acompaña el producto debe constar la
siguiente información como a mínimo:
- Referencia a esta norma europea (UNE-EN 12058 y/o UNE-EN 12057)
- Nombre y marca de identificación del productor o el importador si es el responsable de la
puesta en el mercado.
- Dos últimos dígitos del año en el que el marcado se fijó
- Clasificación del producto (nombre tradicional, familia petrográfica, etc. de acuerdo con la
norma UNE-EN 12440) y los usos finales
- Características:
- Para baldosas en pavimentos y escaleras de uso interno:
- Reacción al fuego
- Resistencia a la flexión
- Resistencia al deslizamiento
- Tactilidad
- Densidad aparente
- Para baldosas en a pavimentos y escaleras de uso externo:
- Resistencia a la flexión
- Resistencia al deslizamiento
- Tactilidad
- Resistencia a les heladas
- Resistencia al choque térmico
CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EN BALDOSAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES
(UNE-EN 1469):
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas para otros usos,
- Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación
sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no
necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la
clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones):
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
- Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación
sobre sustancias peligrosas, y para bóvedas suspendidas interiores o exteriores sometidos a
requisitos de seguridad en uso (resistencia a la flexión),
- Productos para acabados exteriores o interiores en muros o bóvedas sometidos a legislación
sobre reacción al fuego de Nivel o Clase: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productos o materiales
para los que no existe una etapa claramente identificable en el proceso de producción que
suponga una mejora en la clasificación de reacción al fuego (por ejemplo la adición de
retardadores de ignición o la limitación de material orgánico):
- Sistema 3: Declaración de Prestaciones
En el embalaje y/o sobre la documentación comercial que acompaña el producto debe constar la
siguiente información como a mínimo:
- Referencia ha esta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nombre y marca de identificación del productor o el importador si es el responsable de la
puesta en el mercado.
- Dos últimos dígitos del año en el que el marcado se fijó
- Clasificación del producto (nombre tradicional, familia petrográfica, etc. De acuerdo con
norma UNE-EN 12440) y los usos finales
- Características:
- Placas para uso interno:
- Reacción al fuego
- Resistencia a la flexión
- Resistencia al anclaje
- Permeabilidad al vapor de agua
- Densidad aparente
- Placas para uso exterior:
- Reacción al fuego
- Resistencia a la flexión
- Resistencia al anclaje
- Resistencia la heladicidad
- Permeabilidad al vapor de agua
- Resistencia al choque térmico
- Densidad aparente
OPERACIONES DE CONTROL:
Inspección visual del material en cada suministro.
El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado

7.2 del CTE.
Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado
de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de
conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación
correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.
Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el
fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente
reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos
de control de recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF
solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro
recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree
conveniente.
OPERACIONES DE CONTROL. REVESTIMIENTOS MURALES:
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes
comprobaciones:
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro, y para cada 500 m2 de placas que lleguen a
la obra se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el
cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos
siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:
- Peso específico UNE-EN 12372
- Coeficiente de saturación
- Absorción de agua UNE-EN 12372
- Coeficiente de dilatación térmica
- Módulo de elasticidad
- Porosidad aparente
- Dureza al rallado (Mohs):
- Contenido de ión sulfato
- Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 7 cm de arista)
- Heladicilidad
- Resistencia a la flexión UNE-EN 12372
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se
realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.
- Control de características geométricas cada 500 m2 según la norma UNE EN 13373
- Dimensiones
- Abarquillamientos
- Grueso
- Diferencia de longitud entre las aristas
- Ángulos
- Rectitud de aristas
- Planeidad
OPERACIONES DE CONTROL. PAVIMENTOS:
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes
comprobaciones:
- Antes de empezar la obra, si varia el suministro y cada 1600 m2 de superficie (unas 10000
piezas), se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el
cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los siguientes
ensayos, realizados por un laboratorio acreditado:
- Peso específico. (UNE-EN 1936)
- Coeficiente de saturación.
- Absorción de agua, en volumen. (UNE-EN 1339)
- Coeficiente de dilatación térmica.
- Módulo de elasticidad
- Porosidad aparente
- Dureza al rayado (Mohs)
- Contenido de ion sulfato
- Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 7 cm de arista)
- Heladicidad
- Resistencia a la flexión
- Comprobación de las características geométricas sobre 10 piezas en cada suministro:
- Grosor
- Ángulos
- Planeidad
- Rectitud de aristas
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se
realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. REVESTIMIENTOS MURALES:
Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de
calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista.
Los resultados de los ensayos sobre todas las piezas de las muestras cumplirán las condiciones
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especificadas. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo, a cargo del contratista,
sobre el doble número de muestras del mismo lote, aceptándose este, cuando los resultados
obtenidos sobre todas las piezas resulten satisfactorios.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. PAVIMENTOS:
No se admitirán materiales que no se presenten en buen estado y acompañados del
correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se garanticen las condiciones
exigidas.
Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En caso
de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más del mismo
lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios.
En caso de incumplimiento de una comprobación geométrica, se repetirá el ensayo que no cumpla
las especificaciones sobre un total de 10 piezas del mismo lote. Sólo se aceptará el lote,
cuando los resultados obtenidos sobre las 10 piezas resulten satisfactorios.

complir l'especificat en les normes UNE-EN 10245-1, UNE-EN 10245-2
Material: acer de baix contingut en carboni conforme les normes UNE-EN 10016-1 i UNE-EN
10016-2
Escuadria nominal de la malla (UNE 36730): >= 5x7 cm; <= 8x10 cm
Gruix mínim del recobriment (UNE-EN 10223-3):
- Diàmetre 2,00 a 2.20 mm: 240 g/m2
- Diàmetre 2,40 a 2,70 mm: 260 g/m2
- Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: 275 g/m2
Amplària de malla:
- Malla 5x7 2,00 mm: 50 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 80 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 80 mm
Diàmetre filferro:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,00 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 2,70 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,70/3,70 mm
Diàmetre filferro a les vores:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 3,40 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 3,40/4,40 mm
Diàmetre filferro de cosit:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 2,40 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,20/3,20 mm
Gruix del recobriment de PVC:
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 0,50 mm
Resistència a la tracció (UNE-EN 10002-1): >= 420 N/mm2; <= 550 N/mm2
Allargament mínim (UNE-EN 10002-1): 10%
Diàmetre exterior del filferro plastificat (UNE-EN 10223-3): Diàmetre del filferro d'acer + 1
mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
- Massa: ± 5%
- Diàmetre del filferro (UNE-EN 10223-3):
- Diàmetre 2,00 mm: ± 0,05 mm
- Diàmetre 2,20 a 2,70 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: ± 0,07 mm
- Escuadria de la malla (UNE-EN 10223-3): +16%, - 4%
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixa formada amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent,
per a reblir amb pedra natural o grava de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni
químiques.
La designació dels gabions s'ha de fer pels paràmetres següents:
- Número de la norma
- Tipus de gabió o gabió de recobriment
- Tipus de malla i diàmetre del filferro
- Tipus de recobriment superficial
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, taques ni
imperfeccions superficials.
L'enreixat de malla triple torsió ha de complir l'especificat en la norma UNE-EN 10223-3.
Els filferros per a cosits i tirants utilitzats per al muntatge de les caixes de gabions, han
de complir els mateixos requisits que els filferros que formen l'enreixat dels gabions on
s'utilitzen.
Les arestes lliures de les caixes de gabió, han d'estar acabades amb un filferro d'acer de la
mateixa qualitat i tipus de recobriment que la resta. Han d'estar unides a l'enreixat de forma
mecànica en fàbrica.
El filferro galvanitzat ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 10244-2.
El zinc utilitzat per al recobriment ha de complir la norma UNE-EN 1179.
L'aliatge utilitzat per al recobriment ha de complir la norma ASTM B 750.
L'aspecte, l'adherència del recobriment i assaig d'immersió, han de complir l'especificat en
les normes UNE 7183, UNE-EN 10244-1, UNE-EN 10244-2.
Els filferros galvanitzats i plastificats per extrusió amb PVC, han de complir els requisits
de la norma UNE-EN 10245-2.
El PVC de recobriment ha de complir:
- Densitat (UNE-EN ISO 1183): entre 1,30 i 1,50 g/m3
- Duresa (Shore D) (UNE-EN ISO 868): >= 50
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 527): >= 21 MPa
- Allargament al trencament (UNE-EN ISO 527): >= 190%
- El gruix del recobriment, aspecte, brillantor, concentricitat i adherència, ha de
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les caixes s'han de subministrar plegades i premsades, en paquets lligats,
agrupats per mides.
Emmagatzematge: Agrupats per mides i qualitats.
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
* 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).
UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de
acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge ha de constar, com a mínim les dades següents:
- Tipus de gabió
- Tipus de malla
- Diàmetre del filferro
- Tipus de recobriment del filferro
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les especificacions fixades
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al plec de condicions.
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions)
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
(UNE-EN 10218-1).
- Comprovació del galvanitzat: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (UNE-EN ISO 1461) (5 determinacions).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.
Protecció de galvanització: >= 600 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Diàmetre: 20 mm
Llargària: 1 m
Tipus d'acer: S275JR
Límit elàstic: >= 260 N/mm2
Resistència a la tracció: >= 420 N/mm2
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLE:
Subministrament: En bobines.
Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Característiques de l'acer
- Tipus de cable
- Diàmetre
- Llargària del cable
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs.
PLACA I PICOT:
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del
fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs.

%/0$7(5,$/63(5$/$&217(1&,Ï,3527(&&,Ï'(7$/86626
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
%/&$%/(' $&(53(5$68%-(&&,Ï'(0$//(63527(&725(6
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

%/+

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos.
S'han considerat els elements següents:
- Cable d'acer
- Placa de fixació
- Picot d'acer galvanitzat
CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície.
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal
d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit
corresponent.
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que
forma la malla protectora.
Protecció de galvanització: >= 600 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Resistència a la tracció: >= 700 N/mm2
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS:
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme.
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació.
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense
taques, esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts
sense galvanitzar.
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall.
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el
projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Protecció de galvanització: >= 600 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Tipus d'acer: S275JR
Límit elàstic: >= 260 N/mm2
Resistència a la tracció: >= 420 N/mm2
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER A L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del
reixat.
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
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en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m

zenc amb resines (galvanització en fred). Si els perfils són d'acer inoxidable les soldadures
han d'estar pulides.
Si l'acabat dels perfils és pintat, aquest haurà de ser amb una capa d'emprimació antioxidant
i dues d'esmalt.
El sistema de tancament ha de ser d'un punt. Cada fulla ha de tenir tres frontisses.
La fulla que no porti el mecanisme de tancament ha de tenir elements per a la seva fixació al
paviment.
La qualitat de la manyeria utilitzada no ha de ser inferior a la qualitat de la porta .
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Dimensions de la secció:
- Gruix <= 1,5 mm: ± 0,5 mm
- Gruix > 1,5 mm: ± 0,8 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
ACER GALVANITZAT:
Protecció de galvanització: >= 385 g/m2
ACER INOXIDABLE:
Ha de ser apte per al soldatge.
La composició química de l'acer s'ha d'ajustar a les especificacions següents:
- Carboni: < 0,08%
- Manganés: < 2,00%
- Silici: < 1,00%
- Fosfor: < 0,04%
- Sofre: < 0,04%
- Coure: 16,00-18,00%
- Niquel: 10,00-14,00%
- Molibdé: 2,00-2,50%
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PAL O PORTA DE PLANXA:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i 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.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva
planor.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
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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
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Plec de condicions

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Conjunt de perfils d'acer galvanitzat o d'acer inoxidable, malla de torsió simple, malla
electrosoldada, o malla ondulada, i mecanismes que formen el bastiment i les fulles de les
portes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els acabats dels perfils poden ser pintats o galvanitzats en el cas de perfils d'acer no
inoxidable.
Les malles poden ser galvanitzades, galvanitzades i pintades o plastificades.
Els perfils i les malles han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No
han de tenir esquerdes ni despreniments en el recobriment.
La grandària, el tipus i la disposició dels perfils han de complir les especificacions de la
documentació técnica del projecte.
Els perfils han de ser rectes si no s'indica el contrari a la DT.
La separació entre barrots o perfils, si es el cas, ha de ser inferior a 12 cm.
La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autorroscants en cas que el perfil porti plecs especialment
per allotjar la rosca del cargol.
Si els perfils són galvanitzats, les soldadures han d'estar tractades amb pintura de pols de
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Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit
o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques
i d'enginyeria civil.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir
el mateix dia de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de
trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de
talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN
ISO 10722)
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i
capes de trànsit asfàltiques:
- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)
- Fluència en tracció (UNE-EN 13431)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions
ferroviàries:
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de
trànsit asfàltiques:
- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques de protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques de protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenció del betum (UNE-EN 15381)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Barrera entre capes (B):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
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- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:
- Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)
- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Retenció del betum (UNE-EN 15381)
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir
les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

tensions i barrera entre capes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades:
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la
norma UNE-EN ISO 10320.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al
mateix. Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Codi d'identificació i tipus de producte
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt
anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les
especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar
(nous assaigs o rebuig del lot).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament
per l'acció de la llum solar.
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal.
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits
del sol.
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 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las
capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en pavimentos y cubiertas asfálticas.
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge,
control de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies,
abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de
residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i
reforç,
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de
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Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Materiales complementarios para la ejecución de pavimentos de terrazo.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Lechada blanca
- Lechada de color
- Soportes de mortero o de PVC
- Piezas de soporte inferior o intermedia, o superior, de mortero o de PVC
LECHADA:
Estará formada por la mezcla de cemento blanco, cargas minerales y aditivos orgánicos e
inorgánicos, con la adición de agua en la proporción especificada.
Las lechadas de color tendrán pigmentos colorantes.
Los aditivos no contendrán sustancias que puedan perjudicar las características de la mezcla
una vez elaborada.
La lechada una vez aplicada resistirá los acabados superficiales que pueda recibir el
pavimento.
Será resistente al lavado y mantenimiento del mismo.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
LECHADA:
Suministro: Envasada. En el envase constará el nombre del fabricante y el tipo de producto
contenido.
Almacenamiento: En su envase en lugares secos.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
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Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE
53394.
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365.
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Designació comercial
- Referència del material (PE 50A)
- Diàmetre nominal en mm
- Gruix nominal en mm
- Pressió nominal en MPa
- Any de fabricació
- UNE 53365
Material constitutiu:
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1.
- Negre de carboni amb les característiques següents:
- Densitat: 1500- 2000 kg/m3
- Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat
5.2.3 de l'UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa
circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.
Diàmetre i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------------+
¦ Diàmetre
¦
Gruix de la paret
¦ Tolerància ¦
¦ Nominal
¦
(mm)
¦
màxima
¦
¦
(mm)
¦-------------------------¦
DN
¦
¦
¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8
¦
(mm)
¦
¦
¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦
¦
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
110
¦
4,2
¦
6,6
¦
+ 1,0
¦
¦
125
¦
4,8
¦
7,4
¦
+ 1,2
¦
¦
140
¦
5,4
¦
8,3
¦
+ 1,3
¦
¦
160
¦
6,2
¦
9,5
¦
+ 1,5
¦
¦
180
¦
6,9
¦
10,7
¦
+ 1,7
¦
¦
200
¦
7,7
¦
11,9
¦
+ 1,8
¦
¦
225
¦
8,6
¦
13,4
¦
+ 2,1
¦
¦
250
¦
9,6
¦
14,8
¦
+ 2,3
¦
¦
280
¦
10,7
¦
16,6
¦
+ 2,6
¦
¦
315
¦
12,1
¦
18,7
¦
+ 2,9
¦
¦
355
¦
13,6
¦
21,1
¦
+ 3,2
¦
¦
400
¦
15,3
¦
23,7
¦
+ 3,6
¦
¦
450
¦
17,2
¦
26,7
¦
+ 4,1
¦
¦
500
¦
19,1
¦
29,6
¦
+ 4,5
¦
¦
560
¦
21,4
¦
33,2
¦
+ 5,0
¦
¦
630
¦
24,1
¦
37,4
¦
+ 5,0
¦
¦
710
¦
27,2
¦
42,0
¦
+ 5,0
¦
¦
800
¦
30,6
¦
47,4
¦
+ 5,0
¦
+-----------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):
- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):
- Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm
- Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.

Plec de condicions

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres
d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
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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
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas,
usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y
desagües. Características y métodos de ensayo.
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Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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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.

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

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 mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
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- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal,
amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal,
amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.
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Plec de condicions

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una
matriu orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus
d'humitat.

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada
i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per
aglomeració de les seves partícules.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.
Ha de ser hidropermeable.
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir
contaminació per deriva del producte o arrossegament.
Viscositat: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicitat: No tòxic
Càrrega elèctrica: Aniònica
Toleràncies:
- pH: ± 1

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal,
amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.

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.
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Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembres i gespes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
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'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pliego de condiciones

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

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tipo de cemento:
- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A
- Cementos de albañilería MC
- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura
Morteros para fábricas:
- Resistencia a compresión: <= 0,75 x Resistencia a compresión de la pieza
- Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica no armada: >= M1
- Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fábrica armada: >= M5
- Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2): >= M5
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones.
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y
40°C.
La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero.
No se mezclarán morteros de distinta composición.
Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de calidad
del fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, incluyendo los resultados
correspondientes de resistencia a compresión (UNE EN 1015-11).
En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se
realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía del
fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.
Los valores de consistencia y resistencia a compresión se corresponderán a las
especificaciones del proyecto.
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1RHVSRWXWLOLW]DUFDSDFHUTXHWLQJXLSLFDGXUHVRXQQLYHOOG¶R[LGDFLyTXHSXJXLDIHFWDUDOHVVHYHVFRQGLFLRQVG¶DGKHUqQFLD
/DVHFFLyDIHFWDGDKDGHVHU GHODVHFFLyLQLFLDO
(O WDOODW GH EDUUHV R ILOIHUURV V¶KD G¶DMXVWDU D O¶ HVSHFLILFDW HQ OD '7 GHO SURMHFWH (O SURFpV GH WDOO QR KD G¶DOWHUDU OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVJHRPqWULTXHVRPHFjQLTXHVGHOVSURGXFWHVXWLOLW]DWV
(OGLjPHWUHLQWHULRUGHOGREOHJDPHQWGHOHVEDUUHVKDGHFRPSOLU
*DQ[RVSDWLOOHVLJDQ[RVHQ8
'LjPHWUHVPP! '
'LjPHWUHV! PP! '
(OGLjPHWUHPtQLPGHGREOHJDPHQWGHOHVEDUUHVKDGHVHUWDOTXHQRSURGXHL[LFRPSUHVVLRQVH[FHVVLYHVHQHOIRUPLJyHQOD
]RQDGHFXUYDWXUDQLWUHQFDPHQWVHQODEDUUD
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------(OVFqUFROVRHVWUHSVKDQGHVHJXLUOHVPDWHL[HVSUHVFULSFLRQVTXHOHVEDUUHVFRUUXJDGHV
(QHOVFqUFROVRHVWUHSVV DGPHWHQGLjPHWUHVGHGREOHJDPHQWLQIHULRUVSHUDOVGLjPHWUHV PPTXHKDQGHFRPSOLU
1RKDQG¶DSDUqL[HUSULQFLSLVGHILVVXUDFLy
'LjPHWUHGHGREOHJDPHQW! '! FP
/¶DFHU UHGUHoDW QR KD GH WHQLU XQD YDULDFLy VLJQLILFDWLYD HQ OHV VHYHV SURSLHWDWV V¶DGPHWHQ YDULDFLRQV GLQV GHOV OtPLWV
VHJHQWV
'HIRUPDFLyVRWDFjUUHJDPj[LPD 
$OojULDGHODFRUUXJD 
'LjPHWUHV PP PP
'LjPHWUHV!PP PP
(QFDSFDVGHVSUqVGHODPDQLSXODFLyKDG DSDUqL[HUSULQFLSLVGHILVVXUDFLyHQHOVHOHPHQWV
7ROHUjQFLHV
/ODUJjULDHQEDUUHVWDOODGHVRGREOHJDGHV
/ PPPPPP
/!PPPPPP
 RQ/HVODOODUJjULDUHFWDGHOHVEDUUHV
/ODUJjULDHQHVWUHSVRFqUFROV
'LjPHWUHV PPPP
'LjPHWUHV!PPPPPP
 RQODOODUJjULDHVODGHOUHFWDQJOHTXHFLUFXPVFULXO¶HOHPHQW
'LIHUqQFLDHQWUHOODUJjULHVGHOVFRVWDWVSDUDOāOHOVGHO¶HOHPHQW PP
$QJOHGHGREOHJDWGHJDQ[RVSDWLOOHVJDQ[RVHQ8LDOWUHVEDUUHVFRUEDGHV
&21',&,216' (;(&8&,Ï,' 87,/,7=$&,Ï
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/D')KDG¶DSURYDUHOVSOjQROVG¶HVSHFHMDPHQWGHO¶DUPDGXUDHODERUDWVSHUODLQVWDOāODFLRGHIHUUDOOD 
(OGREOHJDWGHOHVDUPDGXUHVV¶KDGHIHUDWHPSHUDWXUDDPELHQWPLWMDQoDQWGREOHJDGRUHVPHFjQLTXHVLDYHORFLWDWFRQVWDQW
DPEO¶DMXWGHPDQGUtGHPDQHUDTXHHVJDUDQWHL[LXQDFXUYDWXUDFRQVWDQWHQWRWDOD]RQD
6LHVQHFHVVDULIHUGHVGREOHJDPHQWVV¶KDQGHUHDOLW]DUGHPDQHUDTXHQRHVSURGXHL[LILVVXUHVRWUHQFDPHQWVHQOHVEDUUHV
(QFDVGHGHVGREOHJDPHQWG DUPDGXUHVHQFDOHQWV KDGHSUHQGUHOHVSUHFDXFLRQVQHFHVVjULHVSHUDQRPDOPHWUHHOIRUPLJy
DPEOHVDOWHVWHPSHUDWXUHV
/HVEDUUHVTXHV¶KDQGHGREOHJDUKDQG¶DQDUHQYROWDGHVGHFqUFROVRHVWUHSVHQOD]RQDGHOFRO]H
(OUHGUHoDWGHO¶DFHUVXEPLQLVWUDWHQURWOOHV¶KDGHIHUDPEPDTXLQjULDHVSHFtILFDTXHFRPSOHL[LO¶HVSHFLILFDWHQO¶DUWLFOH
GHOD(+(
(OWDOODWGHEDUUHVRILOIHUURVV¶KDGHUHDOLW]DUSHUPLWMDQVPDQXDOV FLVDOODHWF RPDTXLQjULDHVSHFtILFDGHWDOODXWRPjWLF
1RV KDQG DGUHoDUHOVFRO]HVH[FHSWHVLHVSRWYHULILFDUTXHHVUHDOLW]DVHQVHGDQ\V
1RV KDQGHGREOHJDUXQQRPEUHHOHYDWGHEDUUHVHQODPDWHL[DVHFFLyG XQDSHoD
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
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.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDOD,QVWUXFFLyQGH+RUPLJyQ(VWUXFWXUDO (+( 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de 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
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar 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 acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
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d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

- Aplomat o talús de les cares laterals:

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 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.

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.
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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
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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
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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.

ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 30 mm
TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera
que no originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats
que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
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.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran
de 3 m.

Plec de condicions
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades
amb mitjans mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 50 mm
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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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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 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.

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 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).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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.

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
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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), 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.

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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Plec de condicions
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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:
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.

Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
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grau de compactació.
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu
defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior
aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es
retirarà.
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.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no
han de patir cap desperfecte.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.

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'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
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.
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb
les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa
ha de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior
s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plec de condicions

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
- 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,
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Plec de condicions
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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.
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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

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
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.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de 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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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.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
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.
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 DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

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

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos
o fer defenses marítimes o fluvials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
- Replanteig dels gabions
- Preparació de la base
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica
- Ancoratge de la base de la caixa
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
- Tancat i lligat final
- Neteja i retirada de runa i material sobrant
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer
galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o
d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el
diàmetre de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes
característiques.
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al
pas de malla.
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de
la DT.
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm
d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més
grosses als paraments.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ESTRUCTURA DE GABIONS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina
d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* 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).

(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la
granulometria de les pedres en contacte amb la malla.
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.

Plec de condicions
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de
contenció).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del
subministrament.

En terrenys rocosos, els rodons s'han d'ancorar en forats practicats a la roca i s'han de
collar després amb beurada de formigó.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
Dins d'aquest criteri d'amidament no s'inclou l'excavació de la rasa al cap del talús.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la protecció acabada, amb especial atenció als punts de subjecció.
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:
La protecció del talús amb malla s'haurà d'ajustar a les condicions establertes en el plec,
tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els dispositius d'ancoratge.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de malles de protecció de talussos, ancorades amb barres d'acer o a una corretja
de formigó a la part superior del talús, i subjectada amb cables o amb picots d'ancoratge.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la malla
- Ancoratge de la malla a la part superior i al peu del talús
- Unió als costats de les malles adjacents
CONDICIONS GENERALS:
L'enreixat ha de complir la funció de protecció contra els desprendiments de roques i pedres
dels talussos annexes a les vies de comunicació.
La malla ha de quedar ancorada a la part superior de talús, a 3 m del seu inici.
Els costats de les malles adjacents han d'estar units entre si per tal de treballar com una
malla única.
La part superior de la malla i els laterals, han d'estar doblegats i units a una barra
contínua d'acer de diàmetre >= 10 mm.
La xarxa ha de quedar fixada al peu del talús, amb piques entre malles disposades a cada
metre.
Les subjeccions al talús no han de disminuir l'elasticitat de la xarxa, per tal de permetre la
seva funció amortidora de possibles desprendiments.
Si la subjecció es fa amb cables, han de quedar fixats al cap i al peu del talús. Si es fa amb
picots, han de quedar situats de manera discrecional, seguint les irregularitats del terreny.
Ancoratge amb barres d'acer corrugat:
- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al cap del talús: >= 12 mm
- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al cap del talús: >= 12 mm
- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al peu del talús: >= 12 mm
- Separació entre rodons d'ancoratge al cap del talús: <= 1 m
Ancoratge amb picots:
- Separació entre picots de subjecció: <= 5 m
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Plec de condicions

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

L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la
DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per les obres.

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de
torsió, mecanismes i muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb
rodet.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica





2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins
que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i
a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I 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 <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts
longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:





 
 
3,03(50($%,/,7=$&,216$Í//$0(176,)250$&,Ï'(-8176
3% *(27Ê;7,/6,/¬0,1(66(3$5$'25(6
3%*(27Ê;7,/&2/ā/2&$7
(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&
3%4
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA
La superficie del soporte estará limpia y húmeda.
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación o lo indicado por la DT
COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA:
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.
Las losas se colocarán sobre una base de mortero de cemento >= 2,5 cm de espesor. A
continuación se extenderá la lechada.
Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base.
Después se rellenarán las juntas con la lechada.
JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA:
En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.
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3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
3%3$9,0(172'(3,('5$&$/&È5($
m2 de superficie ejecutada de acuerdo con las especificaciones de la DT, con deducción de la
superficie correspondiente a huecos interiores, con el siguiente criterio:
Pavimentos exteriores:
- Huecos <= 1,5 m2: No se deducen
- Huecos > 1,5 m2: Se deduce el 100%
Pavimentos interiores:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabado específico de los acuerdos con los bordes, sin que
comporte el uso de materiales diferentes de aquellos que normalmente conforman la unidad.
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Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de pavimento con adoquines o piezas de piedra natural.
Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación:
- Pavimento de adoquines o losas colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de
cemento
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
En pavimentos de losas colocados con mortero:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de mortero
- Humectación y colocación de las piezas
- Humectación de la superficie
- Relleno de las juntas con lechada de cemento
- Limpieza del exceso de lechada
- Protección del mortero de la base y curado
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a
las alineaciones y a las rasantes previstas.
Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba.
Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la
DT.
Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes
discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:
- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA
Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte.
Las juntas quedarán llenas de material de relleno.
Pendiente transversal (pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8%
Cuando el pavimento se tome con mortero se deberán respetar las juntas propias del soporte.
El pavimento de losas no presentará piezas rotas, desportilladas, manchadas, ni otros defectos
superficiales.
En pavimentos formados por losas las juntas entre las piezas han de cumplir:
- Piezas rejuntadas con mortero: >= 5 mm
- Piezas rejuntadas con lechada: <= 1,5 mm
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Cejas:
- Pavimentos interiores: <= 1 mm
- Pavimentos exteriores: <= 2 mm
- Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA
No hay normativa de obligado cumplimiento.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
PAVIMENTO DE PIEZAS DE PIEDRA COLOCADA CON MORTERO O SOBRE LECHO DE ARENA
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento.
- Replanteo inicial.
- Colocación de la capa de arena, en su caso.
- Humectación de la solera.
- Colocación de las piezas con mortero, según el procedimiento escogido. Atención especial a
las juntas.
- Control del tiempo de fraguado.
- Colocación de la lechada, para el relleno de las juntas.
- Limpieza del exceso de lechada.
- Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento (si es el caso).
- Limpieza del pavimento con serrín).
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
- Inspección visual del pavimento acabado: juntas, encuentros con otros pavimentos etc.
- Control de planeidad.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se harán según las indicaciones de la DF.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el
pavimento.
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores de
ejecución.
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo
del contratista.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que
conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad.
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
3%<+
No hay normativa de obligado cumplimiento.
Pliego de condiciones
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1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Formación de pavimento con piezas de piedra calcárea, colocadas a pique de maceta con mortero,
con ejecución posterior de rebaje, pulido y abrillantado de la superficie del pavimento.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de mortero
- Humectación y colocación de las piezas
- Colocación de la lechada de cemento
- Limpieza, protección del mortero fresco y curado
- Rebaje
- Pulido
- Abrillantado
CONDICIONES GENERALES:
En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros defectos
superficiales.
No existirán resaltes entre las piezas.
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.
La superficie del pavimento no tendrá marcas de rebaje y será antideslizante.
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana.
Estarán colocadas en alineaciones rectas según el despiece previsto.
Se respetarán las juntas propias del soporte.
Las juntas tendrán un espesor <= 1,5 mm y estarán llenas de lechada de cemento.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad del pavimento una vez rebajado: ± 4 mm/2 m,
Cejas nulas
- Rectitud de las juntas: <= 3 mm/2 m
- Marcas del rebaje: <= 1% de baldosas sobre la totalidad
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
La colocación se hará a temperatura ambiente >= 5ºC.
La superficie del soporte será limpia y húmeda.
Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para no absorber el agua del mortero.
Se colocarán a pique de maceta sobre una capa de mortero de cemento de 2,5 cm de espesor, se
esperará 24 h y después se extenderá la lechada.
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación.
El rebaje se realizará transcurridos 5 días desde la colocación del pavimento.
La primera pasada se hará con piedra abrasiva de grano grueso de 30 ó 60 y la segunda, de
afinado, con grano de 120 para eliminar las marcas del rebaje.
El pulido se realizará transcurridos 5 días desde la colocación del pavimento.
Se extenderá una lechada para tapar las juntas y los poros abiertos durante la operación de
rebaje.
A las 48 h de la extensión de la lechada se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva
de grano fino de 220 para eliminar las marcas anteriores y dejar la superficie completamente
preparada.
El abrillantado se realizará transcurridos 4 días desde la terminación del pulido.
Se trabajará por superficies comprendidas entre 4 y 5 m2.
Se realizará en dos fases: la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda
aplicando un líquido metalizador definitivo de abrillantado.
En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la
superficie tratada esté completamente seca.
El abrillantado podrá completarse con tratamientos protectores.
En los rincones y bordes del pavimento, por su difícil acceso, se realizarán las operaciones
con máquina radial de discos flexibles, y se acabarán manualmente.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
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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
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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.
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.

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 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

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).
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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).
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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
- 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
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inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
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:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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
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següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 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.

La primera pasada se hará con piedra abrasiva de grano grueso de 30 ó 60 y la segunda, de
afinado, con grano de 120 para eliminar las marcas del rebaje.
PULIDO DE PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA:
El pulido se realizará transcurridos 5 días desde la colocación del pavimento.
Se extenderá una lechada para tapar las juntas y los poros abiertos durante la operación de
rebaje.
A las 48 h de la extensión de la lechada se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva
de grano fino de 220 para eliminar las marcas anteriores y dejar la superficie completamente
preparada.
ABRILLANTADO DE PAVIMENTO DE TERRAZO, PIEDRA O MOSAICO HIDRAULICO:
El abrillantado se realizará transcurridos 4 días desde la terminación del pulido.
Se trabajará por superficies comprendidas entre 4 y 5 m2.
Se realizará en dos fases: la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda
aplicando un líquido metalizador definitivo de abrillantado.
En ambas operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la
superficie tratada esté completamente seca.
El abrillantado podrá completarse con tratamientos protectores.
REBAJADO Y PULIDO DE PAVIMENTO DE MADERA:
El rebajado y pulido se realizará una vez estabilizado el pavimento, considerando las
condiciones ambientales de humedad relativa y temperatura.
Para unas condiciones higrotérmicas normales de humedad relativa entre el 40% y el 70%, y
temperatura de 15 a 20º, los tiempos de espera recomendados en función del tipo de adhesivo
son los siguientes:
- Adhesivos de acetato en dispersión acuosa: 20 días
- Adhesivos en disolvente alcohólico u orgánico: 7 días
- Adhesivos de dos componentes: 4 días
El proceso completo se realizará en diversas pasadas con papel de lija de grano
progresivamente menor. La cantidad de pasadas depende de los desniveles de la superficie y de
la dureza del barniz y de la madera instalada.
Se empezará siempre con la luz de frente, para evitar sombras.
La primera pasada se realizará en diagonal respecto a la dirección de la fibra de la madera.
La segunda pasada en la diagonal opuesta y la tercera y la cuarta en paralelo a la fibra de la
madera.
Después de varias pasadas se barrerá la superficie y eliminará el polvo con el aspirador.
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Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Operaciones para el acabado de pavimentos de terrazo, piedra, mosaico hidráulico o madera.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Rebaje
- Pulido
- Abrillantado
REBAJADO DEL PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA:
Operación realizada sobre un pavimento de terrazo o piedra para obtener la superficie adecuada
para ser posteriormente pulida.
La superficie del pavimento no presentará resaltes entre baldosas.
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad del pavimento una vez rebajado: ± 4 mm/2 m,
Cejas nulas
- Marcas del rebaje: <= 1% de baldosas sobre la totalidad
PULIDO DE PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA:
Operación realizada sobre un pavimento de terrazo o piedra para obtener la superficie adecuada
para recibir un pavimento delgado o ser posteriormente abrillantada.
La superficie del pavimento no presentará marcas de rebaje, resaltes entre baldosas,
diferencias de tonalidad u otros defectos.
ABRILLANTADO DE PAVIMENTO DE TERRAZO, PIEDRA O MOSAICO HIDRAULICO:
Conjunto de operaciones necesarias, realizadas sobre un pavimento previamente pulido de
terrazo, piedra, o mosaico hidráulico, para darle el acabado final de recepción.
La superficie del pavimento no presentará marcas de rebaje, resaltes entre baldosas,
diferencias de tonalidad u otros defectos y será antideslizante.
REBAJADO Y PULIDO DE PAVIMENTO DE MADERA:
Conjunto de operaciones necesarias, realizadas sobre un pavimento de madera, a fin de dejarlo
preparado para ser barnizado posteriormente.
En pavimentos nuevos no habrán resaltes. La superficie quedará plana y afinada.
En pavimentos antiguos no habrán resaltes ni capas antiguas de barniz y cera.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
m2 de superficie medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la
superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%
Estos criterios incluyen el acabado específico de los encuentros con los bordes, sin que
conlleve el uso de materiales diferentes de los que normalmente conforman la unidad.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
No hay normativa de obligado cumplimiento.
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2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

3'*.4

CONDICIONES GENERALES:
En los rincones y bordes del pavimento, por su difícil acceso, se realizarán las operaciones
con máquina radial de discos flexibles, y se acabarán manualmente.
REBAJADO DEL PAVIMENTO DE TERRAZO O PIEDRA:
El rebaje se realizará transcurridos 5 días desde la colocación del pavimento.
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Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
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Formación de arqueta a pie de bajante, de paso o sifónica.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Arqueta "in situ" con solera de hormigón, paredes de ladrillo perforado o de ladrillo
macizo, enfoscadas y enlucidas interiormente y con tapa fija o registrable.
- Arqueta prefabricada de hormigón, con fondo y con tapa de hormigón prefabricado.
- Arqueta prefabricada de PVC o polipropileno, con fondo y con tapa.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Arqueta de hormigón prefabricado:
- Comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la arqueta sobre la superficie de asentamiento
- Formación de los orificios para la conexión de los tubos
- Acoplamiento de los tubos
- Colocación de la tapa
CONDICIONES GENERALES:
Las arquetas registrables estarán tapadas con una tapa de material compatible con el cajón. Si
la tapa es prefabricada de hormigón, el espesor de esta no será inferior a 5 cm. Entre la tapa
y el cajón habrá una junta de hermeticidad.
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas llevará un codo de 90º.
El espesor de la lámina de agua en las arquetas sifónicas no será inferior a 45 cm.
La arqueta impedirá la salida de gases al exterior.
ARQUETAS PREFABRICADAS:
El fondo de la arqueta quedará plano y en el nivel previsto.
La arqueta quedará bien asentada sobre la superficie.
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados.
Tolerancias de ejecución:
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará según prescripciones del
proyecto, legislación aplicable y las instrucciones de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Se realizarán las pruebas de estanqueidad total y parcial. Estas pruebas se realizarán con
agua, aire o humo y se seguirán las directrices y especificaciones de cada ensayo, según la
normativa vigente.
Se verificará el sistema de mantenimiento y conservación
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se comprobará la totalidad de la instalación.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Es caso de deficiencias de material o ejecución, si se puede corregir sin cambiar materiales,
se procederá a hacerlo. En caso contrario se procederá a cambiar todo el material afectado.En
caso de falta de elementos o discrepancias con el proyecto, se procederá a la adecuación, de
acuerdo con lo determine la DF.

Formació de clavegueró amb tub de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- Al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Al fons de la rasa:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació dels elements de suport dels tubs
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Prova d'estanquitat d'acord amb empresa dissenyadora del sistema i DF.
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El sistema ha d'estar instal·lat exactament d'acord amb el disseny del sistema d'evacuació
sifònica que es determina mitjançant un sistema de càlcul en base a la pluviometria
corresponent a l'àrea d'aplicació, on es té en compte la descàrrega d'aigua de pluja des de la
bonera a nivell de coberta fins al punt final del sistema sifònic, es a dir, on es trenca
l'acció sifònica.
El tub ha de seguir les alineacions, els diàmetres, les fixacions, pendents i replanteig
indicats en la DT, no s'admeten canvis que no hagin estat revisats per la DF amb els càlculs
corresponents.
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.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
COL·LOCACIÓ AL FONS 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:
- 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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
ARQUETAS PREFABRICADAS:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
El proceso de colocación de la arqueta no producirá desperfectos ni modificará las condiciones
exigidas al material.
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
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introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
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.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
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.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Hidrosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador
a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts
amb la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat
recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials
projectats.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i
els dies amb temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les
llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors
del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i
reduir al màxim els riscs.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de
l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que
s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja
homogènia de tots els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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 corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la
hidrosembra s'ha de fer en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Hidrosembres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es
determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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AMIDAMENTS

Amidaments

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D´ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ
DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Data: 30/07/21

P22D0-52YN

Pàg.:

PRESSUPOST 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES
TREBALLS PREVIS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

2

G2120810

P21R0-92GQ

P21R0-92H8

u

01
02

NUM. CODI
1

P221C-DYZT

PRESSUPOST 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES
MURS GABIONS
DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Mur G1

48,500

2,000

0,900

87,300 C#*D#*E#*F#

2

Mur G2

12,500

1,000

0,800

10,000 C#*D#*E#*F#

3

Mur G3

14,000

1,000

0,450

6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
P2259-548K

m2

Num. Text

103,600

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Mur G1

48,500

2,000

97,000 C#*D#*E#*F#

2

Mur G2

12,500

1,000

12,500 C#*D#*E#*F#

3

Mur G3

14,000

1,000

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

6,000

UA

Num. Text

2

6,000

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

4,000

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

u

AMIDAMENT DIRECTE
4

2.300,000

Cala de localització de serveis, inclosa el replanteig del servei mitjançant topografia, l'excavació i posterior restitució del
terreny al seu estat original i la p.p d'excavació manual a les proximitats del servei.

u

AMIDAMENT DIRECTE
3

P3J5-FIFR

1

m3

123,500

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics

EUR

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D´ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ
DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

AMIDAMENTS

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D´ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ
DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

Data: 30/07/21

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

Mur G1

48,500

4,500

218,250 C#*D#*E#*F#

2

Mur G2

12,500

1,750

21,875 C#*D#*E#*F#

3

Mur G3

14,000

1,000

14,000 C#*D#*E#*F#

P2A0-4ILU

Data: 30/07/21

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

AMIDAMENTS

2

TOTAL AMIDAMENT
2

P312-D4PC

m3

Num. Text

254,125

Num. Text

Tipus

[C]

Tipus

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Mur G1

165,000

3,500

577,500 C#*D#*E#*F#

2

Mur G2

14,000

1,500

21,000 C#*D#*E#*F#

3

P2255-DPHR

m3

P2255-DPHE

m3

598,500

[D]

Tipus

[C]

[E]

[F]

0,475

Tipus

[C]

66,400

1

[D]

1,575

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM

Num. Text

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

Mur G1

165,000

3,500

577,500 C#*D#*E#*F#

2

Mur G2

14,000

1,500

21,000 C#*D#*E#*F#

PD76-B2Q3

m

[E]

[F]

0,500

P2242-53CC

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

66,400

Mur G1

242,000

242,000 C#*D#*E#*F#

2

Mur G2

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

PD35-8GKQ

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

262,000

01
04

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

NUM. CODI

Fórmula

1

Mur G1

48,500

3,000

145,500 C#*D#*E#*F#

2

Mur G2

12,500

2,000

25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Num. Text
1

66,400

5,000

PRESSUPOST 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES
ACONDICIONAMENT I REPOSICIO

PRA1-DOEL

DESCRIPCIÓ

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

170,500

01
03

PRESSUPOST 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES
DESGUAS FOSSES
DESCRIPCIÓ

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora
Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

66,400

[D]

1,150

[E]

1,100

[F]

TOTAL

83,996 C#*D#*E#*F#

Mur G1

242,000

242,000 C#*D#*E#*F#

Mur G2

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

GRI33382

2

m2

262,000

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent
aproximat del 100 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm
de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (PB)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

T

1

EUR

Fórmula

2

Num. Text

Fórmula

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

UA

2
P221C-DYZW

Fórmula

UA

Num. Text

1

TOTAL

66,400 C#*D#*E#*F#

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir

m2

Num. Text

NUM. CODI

52,290

Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 100x100x100 cm de medidas interiores y 9 cm de espesor, para
evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada

u

Fórmula

1

OBRA
CAPÍTOL

Fórmula

598,500

5

P7B1-6Q54

TOTAL

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text

7

31,540

52,290 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

1

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

31,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

83,996

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
5

[C]

66,400

1

TOTAL AMIDAMENT

[D]

3

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Subministrament de terra tolerable d'aportació

m3

Pàg.:

Mur G1

242,000

242,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
3

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D´ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ
DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

Data: 30/07/21

Mur G2

Pàg.:
20,000 C#*D#*E#*F#

20,000
TOTAL AMIDAMENT

3

P6A5-DRMM

Tipus

Limit parcel.la

[C]

[D]

[E]

[F]

53,500

P6A2-4IJ1

u

1

Tipus

Porta accés parcel.la

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

5

P3L7-3CMT

m2

Tipus

Protecció talús sud

[C]

7,500

[D]

[E]

[F]

16,000

P9G5-61SR

m2

1

Tipus

Rampa accés parcel.la

[C]

4,050

[D]

[E]

[F]

2,000

P9B6-71YH

m2

53,500

01
05

TOTAL

01
07

Fórmula

NUM. CODI
1

P2R5-DT31

TOTAL

1

GX354001

PRESSUPOST 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES
GESTIÓ RESIDUS
DESCRIPCIÓ

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat
Tipus

[C]

[D]

TOTAL

[F]

2

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

2

Plàstics

2,000

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

3

Fusta

5,000

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

P2R2-EU71

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Formigó

5,000

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

Plàstics

2,000

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

3

Fusta

5,000

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

P2R1-EU9U

m3

P2R2-EU82

pa

Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos sobrevinguts durant el desenvolupament de l'obra (serveis afectats,
increment d'amidaments...)

1

Esbrossada

m3

12,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE

DESCRIPCIÓ

Fórmula

2

20,000

UA

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

4

12,000

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,100
3

Fórmula

5,000

Num. Text

Fórmula

TOTAL

Formigó

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES
IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE

[E]

1

Fórmula

120,000

1,000

UA

Num. Text

1,000

Num. Text

NUM. CODI

Partida de cobrament íntegre per a l'implantació de totes les mesures de seguretat i salut necessàries segons normativa
vigent i especificades a l'estudi de seguretat i salut del projecte durant el termini d'execució de les obres

OBRA
CAPÍTOL

Pavimento con piezas de piedra natural calcárea nacional con una cara pulida y abrillantada, precio medio, de 20 mm de
espesor y de 1251 a 2500 cm2, colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10, con rebajado, pulido y abrillantado
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

pa

AMIDAMENT DIRECTE

8,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

DESCRIPCIÓ

Fórmula

Paviment de formigó HA-30/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

Num. Text

GX353001

UA

120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

1

Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm, ancorada amb
barres d'acer corrugades i subjectada amb cables

Num. Text
1

TOTAL

NUM. CODI

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

5

262,000

Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada

Num. Text

Pàg.:

PRESSUPOST 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES
SEGURETAT I SALUT

53,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Data: 30/07/21
01
06

OBRA
CAPÍTOL

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars

m

Num. Text
1

AMIDAMENTS

4

1,000

Deposició controlada en dipòsit autoritzat 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)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

115,000

TOTAL

Fórmula

115,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

115,000

1,000

EUR

EUR

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Quadre de Preus núm. 1

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D´ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ
DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 30/07/21

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

P- 1

G2120810

u

Cala de localització de serveis, inclosa el replanteig del servei mitjançant topografia, l'excavació i
posterior restitució del terreny al seu estat original i la p.p d'excavació manual a les proximitats del
servei.
(DOS-CENTS CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

205,07 €

P- 2

GRI33382

m2

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat
de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (PB)
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

4,37 €

P- 3

P21R0-92GQ

u

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

121,28 €

P- 4

P21R0-92H8

u

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

174,80 €

P- 5

P221C-DYZT

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat
(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

7,90 €

P- 6

P221C-DYZW

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

6,69 €

P- 7

P2242-53CC

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

1,75 €

P- 8

P2255-DPHE

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 90% PM
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

8,21 €

P- 9

P2255-DPHR

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM
(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

12,03 €

P- 10

P2259-548K

m2

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

1,46 €

P- 11

P22D0-52YN

m2

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

0,63 €

P- 12

P2A0-4ILU

m3

Subministrament de terra tolerable d'aportació
(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

4,09 €

P- 13

P2R1-EU9U

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

18,55 €

P- 14

P2R2-EU71

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

42,85 €

P- 15

P2R2-EU82

m3

Deposició controlada en dipòsit autoritzat 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)
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

4,77 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU



PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D´ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ
DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

Data: 30/07/21

2


NÚMERO




P- 16

P2R5-DT31











P- 17











P- 18



























P- 19

P3L7-3CMT

P- 20

P6A2-4IJ1













P- 21











P- 22









P- 23











P- 24











P- 25









P- 26











P- 27

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro
d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica 

d'aportació col·locada amb mitjans mecànics
(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)


106,48 €

Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple torsió, pas de malla de 80 mm i diàmetre 2,4
mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)


12,24 €

m2




u











m







m2






m2







m2







u





PD76-B2Q3



91,06 €



PD35-8GKQ



Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba
(NORANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)






P9G5-61SR



51,01 €



P9B6-71YH



Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb

contenidor d'1 m3 de capacitat
(CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)




P7B1-6Q54



m3



P6A5-DRMM



DESCRIPCIÓ

m3

P3J5-FIFR




m





PRA1-DOEL





PREU

UA

m3

P312-D4PC







CODI

m2













Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub
de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 
60x60x2 mm, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada 
(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)


419,80 €

Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 

3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars
(VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)


20,87 €

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat
sense adherir

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)


2,64 €

Pavimento con piezas de piedra natural calcárea nacional con una cara pulida y abrillantada, precio
medio, de 20 mm de espesor y de 1251 a 2500 cm2, colocada a pique de maceta con mortero 

mixto 1:2:10, con rebajado, pulido y abrillantado
(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)


99,71 €









Paviment de formigó HA-30/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
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)




Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 100x100x100 cm de medidas interiores y 9 cm de
espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada

(TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)


Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

ĂƌĐĞůŽŶĂ͕ũƵůŝŽůĚĞϮϬϮϭ
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354,94 €



Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos 

accessoris, per anar soterrat
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)






26,98 €

66,51 €


1,27 €

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Quadre de Preus núm. 2

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D´ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ
DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

CODI
G2120810

GRI33382

UA
u

m2

BRI31330

P- 3

P21R0-92GQ

u

B2RA-28TX
B2RA-28U0

P- 4

P21R0-92H8

u

B2RA-28TX
B2RA-28U0

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

P- 10

P221C-DYZT

P221C-DYZW

P2242-53CC

P2255-DPHE

P2255-DPHR

P2259-548K

m3

m3

m2

m3

m3

m2

Data: 30/07/21

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

1

PREU

Cala de localització de serveis, inclosa el replanteig del servei mitjançant
topografia, l'excavació i posterior restitució del terreny al seu estat original i la
p.p d'excavació manual a les proximitats del servei.
Altres conceptes
Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2,
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 100 % i amb
una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma
de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i
amb part proporcional de rasa superior de fixació (PB)
Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida
en les dues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable
Altres conceptes
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques
no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques
no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

205,07 €

205,07 €
4,37 €

1,40300 €
2,97 €
121,28 €

24,00000 €

4,50000 €

92,78 €
174,80 €

32,25000 €

6,75000 €

135,80 €
7,90 €
7,90 €
6,69 €
6,69 €
1,75 €

Altres conceptes

1,75 €

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 90% PM
Altres conceptes

8,21 €

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Altres conceptes
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del
PM
Altres conceptes

8,21 €
12,03 €

12,03 €
1,46 €
1,46 €

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D´ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ
DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 11

P- 12

CODI
P22D0-52YN

P2A0-4ILU

UA
m2

m3

B03E-05OH

Data: 30/07/21

DESCRIPCIÓ

P- 14

P2R1-EU9U

P2R2-EU71

m3

m3

B2RA-28V4

P- 15

P2R2-EU82

m3

B2RA-28V6

P- 16

P- 17

P2R5-DT31

P312-D4PC

m3

m3

B06E-11H5

P- 18

P3J5-FIFR

m3

B03B-05NR
B0AM-078K
B0D80-0CNW
B0DZ5-0F6R
B354-08V0

P- 19

P3L7-3CMT

B0AI-07C7
B0B7-106Q
B3L4-08H8

m2

Pàg.:

2

PREU

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
Altres conceptes
Subministrament de terra tolerable d'aportació
Terra tolerable

0,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 20

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada en dipòsit autoritzat 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)
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
Altres conceptes
Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela
metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas
de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans
mecànics
Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions
Filferro acer galvanitzat
Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm
Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4
mm, i 8x10 cm de pas de malla
Altres conceptes
Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple torsió, pas de malla de
80 mm i diàmetre 2,4 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i
subjectada amb cables
Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 80 mm de pas de
malla i de D 2,4 mm
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Cable d'acer per a subjecció de malles protectores
Altres conceptes

CODI
P6A2-4IJ1

UA
u

0,63 €
B6A1-0YWN

4,09 €
Altres conceptes
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3,86000 €
0,23 €
18,55 €

P- 21

P6A5-DRMM

m

18,55 €
42,85 €

B0AI-07BD
B6A0-0KNJ
B6A0-0KNL

40,42000 €

2,43 €
P- 22

P7B1-6Q54

4,77 €

m2

B7B1-0KPZ
4,50000 €

0,27 €

P- 23

P9B6-71YH

m2

51,01 €
51,01 €
P- 24
91,06 €

P9G5-61SR

m2

69,97200 €
21,09 €

P- 25

PD35-8GKQ

u

106,48 €
BD31-20GN
18,71100
1,34400
2,48000
1,04000
17,43525

€
€
€
€
€

P- 26

PD76-B2Q3

m

BD77-1JP2
65,47 €
BFWF-09TH

12,24 €

2,72000 €

P- 27

PRA1-DOEL

0,84420 €
0,30810 €
8,37 €
B011-05ME

m2

Data: 30/07/21

DESCRIPCIÓ
Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent,
amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas i
4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada
Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent,
amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm de pas
i 4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, perns regulables, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat
Altres conceptes
Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
part proporcional de pals per a punts singulars
Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm
Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m
Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de
diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m
Altres conceptes
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2, col·locat sense adherir
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a
200 g/m2
Altres conceptes
Pavimento con piezas de piedra natural calcárea nacional con una cara pulida
y abrillantada, precio medio, de 20 mm de espesor y de 1251 a 2500 cm2,
colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10, con rebajado, pulido y
abrillantado
Altres conceptes
Paviment de formigó HA-30/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
Altres conceptes
Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 100x100x100 cm de medidas
interiores y 9 cm de espesor, para evacuación de aguas residuales, incluida
tapa de hormigón prefabricado, colocada
Arqueta prefabricada de hormigón para saneamiento, de 100x100x100 cm
de medidas interiores, y 9 cm de espesor, con ventanas premarcadas de 80
cm de diámetro a 4 caras, incluida tapa de hormigón prefabricado
Altres conceptes
Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100 de
200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26
segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat
Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar
Altres conceptes
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ
07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2
Aigua

Pàg.:
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PREU
419,80 €

314,81000 €

104,99 €
20,87 €

4,34000 €
4,68520 €
3,60862 €
8,24 €
2,64 €
0,96800 €
1,67 €
99,71 €

99,71 €
26,98 €

26,98 €
354,94 €

308,33000 €

46,61 €
66,51 €

10,09000 €

31,24780 €
25,17 €
1,27 €

0,00320 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 30/07/21

Pàg.:

4


NÚMERO



CODI
BR30-0XRF
BR31-132Q
BR34-0XRE
BR37-0WNZ
BR4U0-21GW

UA



DESCRIPCIÓ
Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent
Bioactivador microbià
Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
Estabilitzant sintètic de base acrílica
Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N
Altres conceptes
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PREU
0,15660
0,09780
0,18400
0,36945
0,17220
0,29

€
€
€
€
€
€
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PRESSUPOSTOS PARCIALS

Pressupostos Parcials
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PRESSUPOST

Data: 30/07/21

Pàg.:

Obra

01

Pressupost 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES

Capítol

01

Treballs Previs

1 P22D0-52YN

2 G2120810

3 P21R0-92GQ

4 P21R0-92H8

m2

u

u

u

Esbrossada del terreny ampl.de més de 2m,amb mitjans
mecànics,càrrega mecànica sobre camió
Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 11)
Cales per localització de serveis
Cala de localització de serveis, inclosa el replanteig del servei
mitjançant topografia, l'excavació i posterior restitució del terreny al
seu estat original i la p.p d'excavació manual a les proximitats del
servei. (P - 1)
Tala controlada directa arbre < 6m,arrencant
soca,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge d
Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 3)
Tala controlada directa arbre de 6 a 10m,arrencant
soca,aplec+càrreg+transport brossa planta compost

1

0,63

2.300,000

1.449,00

205,07

4,000

820,28

121,28

6,000

727,68

174,80

6,000

1.048,80

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 4)
TOTAL

Capítol

01.01

4.045,76

Obra

01

Pressupost 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES

Capítol

02

Murs Gabions

1 P221C-DYZT

2 P2259-548K

3 P3J5-FIFR

4 P2A0-4ILU
5 P2255-DPHE

6 P2242-53CC

m3

m2

m3

m3
m3

m2

Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 2m,terreny compacte,pala
excavadora+càrrega mecànica del mater
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 5)
Repàs i piconatge de caixa de paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 10)
Estructura de gabions de tela metalica de torsió 2x1x1m,tela
metàl·lica de filferroacer 2,4mm 8x10cm
Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m
de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i
8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació
col·locada amb mitjans mecànics (P - 18)
Subministrament de terra tolerable d'aportació
Subministrament de terra tolerable d'aportació (P - 12)
Rebliment i piconatge de rasa,ampl.més de 2m,material tolerable
de la pròpia excavació,gmés de 25 i
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 90% PM (P - 8)
Acabat i allisada de talussos,mitjans mecànics

7,90

103,600

818,44

1,46

123,500

180,31

106,48

254,125

27.059,23

4,09

598,500

2.447,87

8,21

598,500

4.913,69

1,75

262,000

458,50

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 7)
EUR
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PRESSUPOST
7 P7B1-6Q54

m2
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Data: 30/07/21
Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,190 a 200g/m2,s/adh.

Pàg.:
2,64

170,500

2
450,12

PRESSUPOST
3 P6A5-DRMM

m

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (P - 22)
TOTAL

Capítol

01.02

36.328,16

Obra

01

Pressupost 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES

Capítol

03

Desguas Fosses

1 P221C-DYZW m3

2 P312-D4PC

3 P2255-DPHR

4 PD76-B2Q3

5 PD35-8GKQ

m3

m3

m

u

Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 2m,terreny compacte,pala
excavadora+amb les terres deixades a
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 6)
Formigó per a rases i pous,HA-25/B/20/IIa,amb bomba
Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 17)
Rebliment i piconatge de rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,material adequat de la pròpia excavació,
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P 9)
Clavegueró PEAD p/evac.sifòn.,PE 100,DN=200mm,PN=6bar,SDR
26,+accessoris,soterrat
Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100
de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 26)
Arqueta paso horm.pref.,100x100x100cm,e=9cm,+tapa,col.

6,69

4 P6A2-4IJ1

83,996

561,93
5 P3L7-3CMT

91,06

31,540

52,290

Capítol

7 P9B6-71YH
66,51

66,400

4.416,26

354,94

5,000

1.774,70

01.03

m2

629,05

Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de 100x100x100 cm de
medidas interiores y 9 cm de espesor, para evacuación de aguas
residuales, incluida tapa de hormigón prefabricado, colocada (P - 25)
TOTAL

m2

2.872,03
6 P9G5-61SR

12,03

u

m2

Data: 30/07/21
Reixat acer h=2m,tela metàl·lica de torsió
simple,galvanitzat,pas=50mm,D=2.7/2,7mm+pals,D=50mm/3m,co
Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (P 21)
Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub d
Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de
40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i
plastificat, col·locada (P - 20)
Protecció de talús amb malla metàl·lica,dues triple tors.,pas malla
80mm,D=2,4mm,ancorada amb barres
Protecció de talús amb malla metàl·lica, dues de triple torsió, pas de
malla de 80 mm i diàmetre 2,4 mm, ancorada amb barres d'acer
corrugades i subjectada amb cables (P - 19)
Paviment form.HA-30/P/10/I+E,estesa i vibratge mecànic,malla
electrosold.acer B500T 15x15cm D=6mm,re
Paviment de formigó HA-30/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
- 24)
Pavimento con piezas de piedra natural calcárea nacional con una
cara pulida y abrillantada, precio

Pàg.:

3

20,87

53,500

1.116,55

419,80

1,000

419,80

12,24

120,000

1.468,80

26,98

8,100

218,54

99,71

20,000

1.994,20

Pavimento con piezas de piedra natural calcárea nacional con una
cara pulida y abrillantada, precio medio, de 20 mm de espesor y de
1251 a 2500 cm2, colocada a pique de maceta con mortero mixto
1:2:10, con rebajado, pulido y abrillantado (P - 23)
TOTAL

Capítol

01.04

6.695,57

Obra

01

Pressupost 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES

Capítol

05

Imprevistos

10.253,97

Obra

01

Pressupost 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES

Capítol

04

Acondicionament i reposicio

1 GX354001

pa

Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos sobrevinguts
durant el desenvolupament de l'ob

2.500,00

1,000

2.500,00

Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos sobrevinguts
durant el desenvolupament de l'obra (serveis afectats, increment
d'amidaments...) (P - 0)
1 PRA1-DOEL

2 GRI33382

m2

m2

Hidrosembra barreja de llavors per a gespa Standard C3,35g/m2,
aigua,mulch,adob,bioactivador microbi
Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície <
500 m2 (P - 27)
Manta orgànica 100%
coco,300g/m2,pend.100%,llarg.talús=4-10m,fix.grap.3u/m2

1,27

4,37

262,000

262,000

332,74

1.144,94

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 300 g/m2,
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 100
% i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació (PB) (P - 2)

TOTAL

Capítol

01.05

2.500,00

Obra

01

Pressupost 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES

Capítol

06

Seguretat i Salut

1 GX353001

pa

Partida de cobrament íntegre per a l'implantació de totes les
mesures de seguretat i salut necessàri

1.338,09

1,000

1.338,09

Partida de cobrament íntegre per a l'implantació de totes les mesures
de seguretat i salut necessàries segons normativa vigent i
especificades a l'estudi de seguretat i salut del projecte durant el
termini d'execució de les obres (P - 0)

EUR

EUR
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PRESSUPOST
TOTAL

Capítol

Data: 30/07/21

Pàg.:

01.06

1.338,09

Obra

01

Pressupost 01 ACONDICIONAMENT MURS SEPARACIO PARCEL.LES

Capítol

07

Gestió Residus

1 P2R5-DT31

2 P2R2-EU71

3 P2R1-EU9U

4 P2R2-EU82

m3

m3

m3

m3

4

Transp.residus inerts o no especials,a instal·lació autoritzada de
gestió de residus,contenidor 1m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 16)
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)
Classif.obra residus construcció o demoliciós/construcció o
demolició,mitjans manuals
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 13)
Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro

51,01

12,000

612,12

42,85

12,000

514,20

18,55

1,000

18,55

4,77

115,000

548,55

Deposició controlada en dipòsit autoritzat 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 - 15)
TOTAL

Capítol

01.07

1.693,42

EUR
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

Pressupost d’Execució Material
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pressupost d’Execució per Contracta

PROJECTE EXECUTIU PELS TREBALLS D’ACONDICIONAMENT DEL MUR PERIMETRAL DE SEPARACIÓ DE PARCEL.LES DERIVATS DEL CONVENI EXPROPIATORI DE 3/10/2008

El total del pressupost dels treballs a realitzar ascendeix a:
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

62.854,97 €

13 % Despeses Generals

8.171,15 €

6 % Benefici Industrial

3.771,29 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA EXCLÒS)

74.797,41 €

IVA 21%

15.707,46 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)

90.504,87 €

Aquest pressupost d’execució per contracte, amb IVA inclòs, ascendeix a la
quantitat de NORANTA MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS, AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

Barcelona, juliol de 2021

L’Enginyer Autor del Projecte

Antonio Mailan Escolano
Enginyer de Camins, C i P.
STRUMA2005,S.L.P.

