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ME MEMÒRIA 

 

MG DADES GENERALS 

 

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL TREBALL 

 

El present projecte té per objecte definir una estructura de perfils d’acer laminat, i 

formació d’un porxo, per tal de poder donar accés a l’entrada a de la cova del 

Toll i alhora poder procedir a les excavacions a la part exterior de la cova.  

 

 

AGENTS DEL PROJECTE 

 

PROMOTOR: 

Ajuntament de Moià 

NIF número P0813700B 

Domicili fiscal Plaça Sant Sebastià 1 

08180 Moià 

938 300 000 

 

TÈCNIC REDACTOR: 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Graduat en arquitectura tècnica i edificació 11681 

DNI número 47709359E,  

carrer Selva Negra 3 

08183 del municipi de Castellcir 

678 314 646 - r.valldeoriola@gmail.com 
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EMPLAÇAMENT 

 

Les obres objecte es duran a terme dins el Parc Prehistòric de les Coves del Toll 

carretera N141c, km 32, Polígon 11, parcel·la 41 - Les Closanes, del terme 

municipal de Moià, el Moianès. 

 

 

RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, PROJECTES PARCIALS 

 

Estudi Topogràfic :  

Estudi Geotècnic :  

COG :  

Proj. telecomunicacions :  

Proj. instal·lacions :  

Certificació energètica : 

Estudi Seguretat i Salut :Rubèn Valldeoriola Domínguez CAATEEB: 11.681 

Estudi i gestió de residus :Rubèn Valldeoriola Domínguez CAATEEB: 11.681 

Control de qualitat: Rubèn Valldeoriola Domínguez CAATEEB: 11.681 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

ANTECEDENTS 

 

En data desembre de 2019, es realitza un primer projecte corresponent a 

l’execució d’una passera d’accés i tancaments perimetrals a l’accés de la cova 

de les Toixoneres. 

 

En data juny de 2022, es rep encàrrec per part de l’Ajuntament de Moià i el 

museu de les Coves del Toll, per a la redacció d’un avantprojecte per a l’accés a 

la cova del Toll, 

 

EN data novembre de 20022, es rep l’encàrrec per a la redacció del present 

projecte, corresponent a la construcció d’un porxo a l’accés de la cova del Toll. 

 

 

RECONEIXEMENT DEL LLOC 

 

La finca objecte del present projecte és una finca situada en sòl no urbanitzable, 

polígon 11, parcel·la 41, Les Closanes, situada en la carretera N141c, km 32, dins 

el Parc Prehistòric de les Coves del Toll, dintre el terme municipal de Moià. 

 

L’altitud és de 750 metres sobre el nivell del mar. 

 

Coordenades X 429328 – Y 4628424 / ETRS89. 

 

Topografia abrupte. L’accés a l'entrada de la cova es realitza a través d'un camí 

peatonal, de topografia bastant plana, amb una amplada variable dels 2 als 3 

metres. 

 

L'accés a la cova es realitza a peu pla, però les excavacions precisen de poder 

seguir avançant en l’àmbit de l’accés i que es pugui anar excavant en el seu 
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subsòl, per la qual cosa és necessari l’execució del a passera objecte del 

projecte. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

L'objecte del projecte és la construcció d'una passarel·la per tal de mantenir el 

camí d’accés a la cova del Toll , sense afectar al camí de ronda del parc 

prehistòric, per tal de permetre continuar amb l'excavació de restes 

prehistòriques per sota de la passarel·la, just a l’exterior de la cova. 

 

Al mateix temps, aquest porxo permetrà cobrir l'accés a la cova i protegir les 

noves excavacions arqueològiques, i es delimita amb reixat metàl·lic i baranes 

per tal d’evitar risc de caiguda a la mateixa excavació. 

 

L'actuació serà puntual concentrat únicament en l'accés de la cova del Toll, 

sense actuar sobre altres instal·lacions i camins del Parc. 
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MT MEMÒRIA TÈCNICA 

 

PRESA DE DADES 

 

En data 9 de juny de 2022, es realitza visita in situ per a la presa de dades, 

aixecament, inspecció per tal de valorar la millor solució constructiva per a la 

construcció de la passera i porxo d’accés, així com els accessos a l’àmbit 

d’actuació i les implicacions tan a la pròpia finca com a les finques veïnes. Es té 

en compte l’informe previ anteriorment descrit. 

 

 

ESTAT ACTUAL 

 

Accés cova del Toll: 

Actualment, l’accés a l’interior de la cova del Toll es realitza a peu pla, sense 

cap impediment, directe des del caminet d’accés i que dóna la volta al Parc 

Prehistòric. L’accés està tancat mitjançant un reixat d’acer. Just davant hi ha 

una petita placeta on s’inicia la visita guiada cap a l’interior de la cova. 
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PROCESSOS PATOLÒGICS DETECTATS 

 

No s’ha detectat cap procés patològic ni cap impediment que impossibiliti la 

construcció plantejada en aquest àmbit, excepte bicis ocults no detectats. 

 

 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

 

L’actuació plantejada és la que es detalla a continuació:  

 

La nova passera, o porxo, tindrà unes dimensions totals de 6,40 metre de llarg 

per una amplada variable entre 3,40 i 3,90 metres i una alça de 3.50 metres 

aproximadament. 

 

Primerament serà necessari la correcta delimitació i informació de les obres, així 

com realitzar els passos provisionals necessaris, per tal d'afectar el mínim possible. 

Les obres començaran delimitant l’espai d’actuació i implantació de les mesures 

de protecció individual, col·lectiva i equipament necessari per als treballadors, i 

la correcta senyalització per als visitants.  

 

Els treballs s’iniciaran amb un primer rebaix de terres amb mitjans manuals, per 

tal d’aconseguir la cota desitjada. El rebaix serà d’uns 50cm respecte la rasant 

actual. Això permetrà que l’estructura plantejada quedi a la mateixa rasant 

que el paviment actual per tal de facilitar l’accés a l’interior de la cova, i evitar 

la presència de graons o altres barreres arquitectòniques. Posteriorment 

s’excavaran els pous de fonamentació necessaris segons documentació 

gràfica i segons el replanteig de l’estructura d’acer laminat, per al recolzament 

de la pèrgola. Aquests pous tindran una dimensió de 50x50x50cm, tot i que 

anirà en funció del terreny que es trobi. La DO/DEO haurà de revisar l’estrat on 

es recolzi la fonamentació objecte. 

 

S’armaran els pous mitjançant un entramat inferior #20x20Ø12, d’acer B500S. 

Caldrà mantenir els recobriments definits en la documentació gràfica. En cas 
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que sigui necessari s’encofraran els pous amb taulons de fusta. Es formigonarà 

els pous amb Formigó HA-25/B/40/IIa, abocat amb mitjans manuals.  

 

Posteriorment es realitzarà tota l’estructura principal, a base de perfils d’acer 

laminat en calent S275JR, perfil HEB180. Aquesta estructura principal formarà un 

porxo que es recolzarà a la nova fonamentació creada, i es fixarà a la roca 

mitjançant pletines 30x30x1cm i 4 tacs químics cada un. Una vegada 

consolidada l’estructura principal, es formarà la passera i coberta mitjançant 

perfils IPE180 col·locats perpendicularment a l’estructura principal.  

 

Una vegada l’estructura estigui finalitzada es muntaran la resta d’elements de 

serralleria, paviment de relliga, baranes i passamans d’acer, per delimitar el pas 

i evitar risc de caigudes. 

 

La coberta serà a base d’un panell sandvitx amb acabat inferior de fusta amb 

bisell, i encadellat, tal com el col·locat a la cova de les Toixoneres. 

 

Tots els elements d’acer aniran protegits contra l’oxidació amb una capa de 

imprimació antioxidant i dues d’acabat, color a escollir per la DEO. 

 

 

PROGRAMA DE NECESSITATS 

 

Garantir l’accés a la cova del Toll i alhora poder prosseguir amb les 

excavacions.  

 

 

PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

 

L'actuació objecte del present projecte no representa la construcció de cap 

edificació, sinó la construcció d'una passarel·la d’accés a l’interior i de la cova i 

alhora poder garantir la continuïtat de les excavacions a l’exterior. 
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Es tracta d’una actuació d’escassa entitat constructiva que, per la seva senzillesa 

tècnica, no requereix el compliment de les exigències bàsiques del CTE, segons el 

que s’estableix el Llibre 1, capítol 1 de disposicions generals, article 2 d’àmbit 

d’aplicació, punt 2. 

 

En l’annex adjunt al present projecte es detalla el compliment de la normativa. 

Tot i així, al tractar-se d'una construcció municipal d’interès públic, es prenen 

com a referència els paràmetres establerts en el CTE DB SUA pel que fa a 

l’accessibilitat, i al CTE DB SE pel que fa a la seguretat estructural. 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els 

seus requisits específics i prestacions de les solucions. 

 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 

A continuació es detallen: 

 

Superfícies   

passera 22,15 m2 

 

 

COTROL DE QUALITAT 

 

Es farà un exhaustiu seguiment dels treballs. De tos els materials, equips i sistemes 

caldrà entregar les cartes de subministrament, tota la documentació relativa a 

les característiques, certificats vigents, marcatge CЄ de qualsevol d’aquests 

materials, equips o sistemes. 

 

En aquest cas: 

 

 RECEPCIÓ 
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- Acer laminat 

 EXECUCIÓ 

- Fixació a roca 

- Muntatge estructura d’acer 

 OBRA ACABADA 

- Assaig de soldadures mitjançant líquids 

 

 

SERVEIS AFECTATS 

 

Per realitzar aquesta obra, no es veurà afectat cap servei ni cap instal·lació 

existent. Es contempla afectacions puntuals a les visites guiades a la cova. 

 

 

ALTRES CONSIDERACIONS 

 

Els documents d’aquest projecte tenen per finalitat obtenir, amb el preceptiu 

visat col·legial, les autoritzacions administratives necessàries per a l'execució de 

les obres descrites. Aquest projecte contempla una millora amb la confiança de 

que s'adapti a la finalitat de la què és objecte i, és per això que esperem mereixi 

l'aprovació corresponent.  

 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

El Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal de Moià va ser aprovat 

definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 21 de novembre de 

1984, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). 

 

 

 

 

 

Planejament vigent 

 

Pla D'Ordenació urbanística Municipal 

Qualificació del sòl SNU - Sòl No Urbanitzable 

Denominació zona SP1 - Sòl rústic de valor històric artístic o arqueològic 

Usos admesos Museístic 
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PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 

 

La durada prevista per a les obres descrites és de sis setmanes. Previ a l'inici dels 

treballs, el contractista encarregat de realitzar els treballs presentarà una 

planificació exhaustiva i detallada per al coneixement de la Direcció facultativa i 

la propietat. 
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MC MEMÒRIA CONTRUCTIVA 

CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Excavació per a rebiax amb mitjans manuals de 50cm a tot l’àmbit d’actuació. 

Excavació de pous de fonametnació en un dels pilars del portic 4, amb unes 

dimensions de 50x50x50cm. 

 

 

TREBALLS PREVIS – ENDERROCS 

 

Si es precís l’enderroc o demolició alguna, seran d’aplicació les següents 

premisses: 

 

Abans d'iniciar la demolició es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions 

que puguin existir. 

 

Es disposarà en obra de l'equipament necessari per a cada operari i de mitjans 

que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que poguessin 

accidentar-se. No es permetrà en cap cas, la utilització del foc amb 

propagació de flama com a mitjà de demolició, i tampoc es permetrà fer 

fogueres en l'edifici. Al finalitzar la jornada de treball, no es deixaran elements 

de l'edifici en estat inestable que causes alienes, poguessin provocar el seu 

enderroc. Com a protecció a l'exterior, es disposarà una tanca situada 

perimetral a l'àmbit de l'actuació.  

 

 

FONAMENTS 

 

Formació de fonamentació a base de formigó armat HA-25/B/40/IIa abocat 

manualment per a un dels suports. Es preveu algun treball complementari de 

repicat de la roca per tal de recolzar l’estrucruta d’acer laminat. 
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ESTRUCTURA 

 

Passera PORXO 

Passarel·la recolzada a en part directament al sòl i en part als laterals de la 

roca d’accés a la cova, per tal de permetre que sigui visitada, alhora que es 

pugui anar excavant en el seu subsòl, formada per una estructura de bigues 

metàl·liques ancorades a parets de pedra natural de l’accés a la cova, 

formant una passera amb paviment de relliga metàl·lica, fins a l’actual accés 

de la cova del Toll. 

 

Estructura horitzontal i vertical amb bigues metàl·liques HEB180ancorades a la 

roca lateral de la cova mitjançant pletina de 300x300x10 mm amb 4 barilles 

roscades de 16mm de gruix amb una profunditat mínima de 20cms amb resines 

epoxídiques. 

 

Estructura horitzontal secundària amb bigues metàl·liques IPE180 soldades per 

testa sobre l'estructura principal. 

 

 

SERRALLERIA 

 

Tancament a base de reixa galvanitzada per a tancament vertical. Marc amb 

perfils 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 300x50 de pas i 5 mm de gruix, 

acabat galvanitzat. Col·ocada amb fixacions sobre suports estructurals i/o 

penjada de l'estructura de la passarel·la. 

 

 

PAVIMENTS 

 

Paviment de reixa metàl·lica tipus tramex 30x30 (religa), amb pletina portant 

30x3 i barilla entregirada, amb un pes de 29,5 kg/m², muntada sobre suports 

angulars L 30x30 soldats en bigues estructurals, cada 60cms. 
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Es garantitzarà l’accés a la passarel·la mitjançnat la formació d’una rampa de 

formigó armat, que anirà des de la cota actual del camí de ronda del Parc fins 

a la cota superior del pavimen de relliga de la passera. Aix´mateix, caldrà 

construir els graons necessaris per tal de permetre l’accés del personal 

arquòleg a la zona d’excacvació. 

 

 

REVESTIMENTS 

 

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat 

H, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, 

capa d'imprimació de 75 µm, capa intermèdia de 75 µm, i capa d'acabat de 

50 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual. El 

color serà a escollir per la DEO. 

 

 

BARANES I PROTECCIONS 

 

Baranes sobre muntants inclinats un 20% cap a l'exterior amb perfils laminars L 

40x40 i passamà superior amb perfil tubular d'acer inoxifable de 50mm de 

diàmetre i 2mm de gruix, i baranes a base de reixa galvanitzada per a 

tancament vertical. Marc amb perfils 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 

300x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat. Alçada total 110cms 

 

 

COBERTA 

 

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues 

planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada 

amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm de 0,75 
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mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 

kg/m2, la superior és un perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada 

amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una 

inèrcia entre 31 i 32 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de 

color estàndard, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i 

aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm 

col·locat amb fixacions mecàniques. Subministre i col·locació de sostre amb 

encadellat biselat de fusta d'avet, de 95x21x300 mm, tractada a l'autoclau, 

classe de risc III. 
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MN NORMATIVA APLICABLE 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

Normativa tècnica general aplicable als projectes d’edificació d’acord al CTE 

L’edifici on s’intervé haurà de proporcionar les prestacions que li pertoquin 

segons la normativa d’aplicació, per garantir les exigències bàsiques del CTE, 

en relació als requisits bàsics de la LOE, d’acord amb el Decret 462/71 del 

Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos 

y dirección de obras de edificación". Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es 

referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document 

bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació  

 

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que 

s’incorporin amb caràcter permanent a l’edifici, en funció de l’ús previst, duran 

el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 

construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 

1329/1995. 

 

En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 

referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits 

concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada 

pels Pressupostos generals de l’estat per a 

l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

Rd 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
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O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 

14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

Requisits bàsics de qualitat 

Requisit bàsic de funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció 

d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per 

a la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula 

d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 

15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley 

de Ordenación de la edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

Requisit bàsic de seguretat 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis 

complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus  ropiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

(RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
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SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Requisit bàsic d’habitabilitat 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es 

torna a referenciar en cadascun d’ells 

 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
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Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

SE AE Accions en l’edificació 

SE C Fonaments 

SE A Acer 

SE M Fusta 

SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació 

en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE Instrucción de Hormigón Estructural 2008 

RD 1247/2008 de 18 de juliol (BOE: 22/08/08) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Materials i elements de construcció 
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RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción 

de bloques de hormigón en las obras de construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de 

suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas 

en las obras de construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 

Instal·lacions 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de 

baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de 

transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) Consolidació dels Murs de la Planta Baixa. 

Restauració del Mas d’Esplugues. Castellcir NORMATIVA D’APLICACIÓ .8 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 

(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat 

de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 

gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 

15/06/2005) 

 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley 

de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 

y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al 

servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real 

decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als 

edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 

adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 

dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 
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Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les 

entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 

reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 

tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios 

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que 

modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y 

evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 

12/3/82) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat 

en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

mig 
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O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat 

en tot allò que contradiguin o 

s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización 

de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 

16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 

 

 

 

 

 

 

Castellcir, desembre de 2022 

 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Graduat en arquitectura tècnica i edificació 

 

 

 



 

Pàgina 29 de 63 

PR PRESSUPOST 

 

PRESSUPOST 

 

Els preus aquí indicats s’han extret del Banc de dades de l’ITEC (institut de 

Tecnologia de la Constitució de Catalunya). Per tal de fer una comparació el 

més ajustada possible dels preus de les bases, s’ha considerat els diversos factors 

que les poden fer variar:  

- Volum de l’obra que afecta als rendiments 

- Condicions d’execució que afecta als rendiments 

 

Han estat tinguts en compte per corregir aquests preus el “llistat d’actualització 

de preus gener 19 Obra civil”, del Banc PR/PCT de ITEC, i en els seu defecte els 

preus coneguts pel tècnic que subscriu, en la seva pràctica professional, sempre 

en el benentès que hagi estat necessari. 

 

El pressupost d’execució material per efectuar les obres descrites és de SEIXANTA-

TRES MIL NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (63.097,45€ IVA 

INCLÒS). 

 

 

 

Castellcir, desembre de 2022 

 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Graduat en arquitectura tècnica i edificació 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

AMIDAMENTS Pàg.:10/02/23 1Data:

PRESSUPOST  2022049OBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Rebaix manual de terreny dur, fins a una fondària de 50cm, amb mmitjans manuals i càrrega de terres en saques.1 G22430X1

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

C#*D#*E#*F#1 rebaix base 1,000 6,900 4,100 28,290

TOTAL AMIDAMENT 28,290

m3 Excavació manual de pous fins a 1 m de fondària i fins a 1 m en el fons, en terreny dur2 G2225CX1

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

C#*D#*E#*F#1 adaptació sòl 5,000 0,500 0,500 0,500 0,625

TOTAL AMIDAMENT 0,625

m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

3 G2R35037

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

C#*D#*E#*F#1 rebaix base 1,000 6,900 4,100 0,500 14,145

C#*D#*E#*F#2 altres 1,000 0,625 0,625

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 Subtotal 14,770

C#*D#*E#*F#4 esponjament 1,000 14,770 1,300 19,201

TOTAL AMIDAMENT 33,971

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4 G2RA7580

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

C#*D#*E#*F#1 rebaix base 1,000 6,900 4,100 0,500 14,145

C#*D#*E#*F#2 altres 1,000 0,625 0,625

S SUMSUBTOTAL(G1:G2)3 Subtotal 14,770

C#*D#*E#*F#4 esponjament 1,000 14,770 1,300 19,201

TOTAL AMIDAMENT 33,971

PRESSUPOST  2022049OBRA 01
ESTRUCTURACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigonat de pous de fonametnació, formigó HA-25/B740/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió, armat amb barres d'acer B500S ab una qunatia de 20kg/m3, part proporcional d'encofrat amb
taulons de fusta

1 G31575X1

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

EUR



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

AMIDAMENTS Pàg.:10/02/23 2Data:

C#*D#*E#*F#1 adaptació sòl 5,000 0,500 0,500 0,500 0,625

TOTAL AMIDAMENT 0,625

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

2 G4435111

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

1 bigues i corretges

2 HEB180

C#*D#*E#*F#3 paviment 3,000 3,800 51,200 583,680

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,600 51,200 81,920

C#*D#*E#*F#5 coberta 3,000 4,200 51,200 645,120

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,450 51,200 279,040

7 IPE180

C#*D#*E#*F#8 paviment 1,000 5,600 18,800 105,280

C#*D#*E#*F#9 2,000 8,700 18,800 327,120

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,400 18,800 45,120

C#*D#*E#*F#11 coberta 1,000 11,200 18,800 210,560

C#*D#*E#*F#12 1,000 10,200 18,800 191,760

C#*D#*E#*F#13 1,000 9,200 18,800 172,960

C#*D#*E#*F#14 1,000 8,200 18,800 154,160

C#*D#*E#*F#15 ****** 1,000 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 2.946,720

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3 G4415115

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

1 pilars

C#*D#*E#*F#2 HEB180 3,000 3,800 51,200 583,680

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,400 51,200 174,080

C#*D#*E#*F#4 HEB100 4,000 3,600 20,400 293,760

TOTAL AMIDAMENT 1.051,520

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

4 G4445122

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

C#*D#*E#*F#1 Entramat T 22,000 1,500 2,960 97,680

TOTAL AMIDAMENT 97,680

ut Pletina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subjecció de l'estructura en roca natural, formats per una pèça de
30x30x2cm, inclou 4 barilles roscades D16 per a ancoratge i anivellació amb la roca de 20cm de llargada, co·locat a obra
amb soldadura.

5 G44151X1

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

EUR



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

AMIDAMENTS Pàg.:10/02/23 3Data:

C#*D#*E#*F#1 pletines 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#2 ****** 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

pa Partida alçada corresponent a la neteja i preparció de part de la roca per a la posterior fixació de l'estructura6 G44151X4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  2022049OBRA 01
SERRALLERIACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Passamà recte metàl·lic, format per un tub buit d'acer galvanitzat, de 50mm de diàmetre, amb soports metàl·lics fixats a
estructura amb cargols d'acer.

1 G9ZZ11X3

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

C#*D#*E#*F#1 barana 1,000 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,100 1,100

TOTAL AMIDAMENT 15,100

m2 Subministre i col·locació de reixa galvanitzada per a tancament vertical. Marc amb perfils 40x40x1,5 mm i mall
electrosoldada de 50x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat. Col·locada amb fixacions sobre suports estructurals.

2 G9ZZ11X2

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

C#*D#*E#*F#1 barana 1,000 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,100 1,100

TOTAL AMIDAMENT 9,900

ut Formaicó de porta per accés a zona d'excavació, integrada en la barana, amb pany i cadenat. Marc amb perfils 40x40x1,5
mm i mall electrosoldada de 50x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat. Col·locada amb fixacions sobre suports
estructurals.

3 G9ZZ11X4

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

C#*D#*E#*F#1 porta 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  2022049OBRA 01
PAVIMENTS I REVESTIMENTSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

AMIDAMENTS Pàg.:10/02/23 4Data:

m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat manual, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

1 G9GA6U34

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

C#*D#*E#*F#1 rampa accés 1,000 1,500 2,500 0,300 1,125

TOTAL AMIDAMENT 1,125

m2 Subministre i col·locació de reixa electrosoldada tipus tramex 30x30 (Religa), per a paviment. Pletina portant 40x4 i varilla
entregirada, amb un pes aproximat de 38 kg/m². Inclou fixacions cargolades a estructura.

2 G9ZZ11X1

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

C#*D#*E#*F#1 relliga 1,000 18,200 1,100 20,020

TOTAL AMIDAMENT 20,020

u Formació de graons per accés a zona d'excavació3 G9ZZ11X5

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa
d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm de 0,75 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació
de l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada
i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 31 i 32 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer,
d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm
col·locat amb fixacions mecàniques. Inlocu remats laterals amb acer prelaca

4 G9ZZ11X8

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

C#*D#*E#*F#1 coberta 1,000 41,950 1,100 46,145

TOTAL AMIDAMENT 46,145

m2 Subministre i col·locació de sostre amb encadellat biselat de fusta d'avet, de 95x21x300 mm, tractada a l'autoclau, classe
de risc III.

5 G9ZZ11X9

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

C#*D#*E#*F#1 coberta 1,000 41,950 1,100 46,145

TOTAL AMIDAMENT 46,145

m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3, segons
UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de
protecció de 200 µm, aplicat de forma manual

6 G8B72A25

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

1 bigues i corretges

C#*D#*E#*F#2 HEB180 3,000 3,800 1,040 11,856

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,600 1,040 1,664

C#*D#*E#*F#4 3,000 4,200 1,040 13,104

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,450 1,040 5,668

C#*D#*E#*F#6 IPE180 1,000 5,600 0,698 3,909

C#*D#*E#*F#7 2,000 8,700 0,698 12,145

EUR



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

AMIDAMENTS Pàg.:10/02/23 5Data:

C#*D#*E#*F#8 1,000 2,400 0,698 1,675

C#*D#*E#*F#9 1,000 11,200 0,698 7,818

C#*D#*E#*F#10 1,000 10,200 0,698 7,120

C#*D#*E#*F#11 1,000 9,200 0,698 6,422

C#*D#*E#*F#12 1,000 8,200 0,698 5,724

13 pilars

C#*D#*E#*F#14 HEB180 3,000 3,800 1,040 11,856

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,400 1,040 3,536

C#*D#*E#*F#16 HEB100 4,000 3,600 1,400 20,160

C#*D#*E#*F#17 T 22,000 1,500 0,150 4,950

C#*D#*E#*F#18 pletines 18,000 0,300 0,300 1,620

C#*D#*E#*F#19 altres 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 144,227

PRESSUPOST  2022049OBRA 01
VARISCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació
segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

1 J441K108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents
treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels treballs. Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i
retirada de runes i escombraries.

2 K218X030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per l'empresa
constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del
Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota
l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

3 K218X040

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de gestio de residus4 K218X050

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.:10/02/23 1Data:

OBRA PRESSUPOST  202204901

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22430X1 m2 Rebaix manual de terreny dur, fins a una fondària de 50cm, amb
mmitjans manuals i càrrega de terres en saques. (P - 2)

28,29020,00 565,80

2 G2225CX1 m3 Excavació manual de pous fins a 1 m de fondària i fins a 1 m en
el fons, en terreny dur (P - 1)

0,62593,39 58,37

3 G2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 3)

33,9717,57 257,16

4 G2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

33,97116,05 545,23

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.426,56

OBRA PRESSUPOST  202204901

CAPÍTOL ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G31575X1 m3 Formigonat de pous de fonametnació, formigó HA-25/B740/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
des de camió, armat amb barres d'acer B500S ab una qunatia de
20kg/m3, part proporcional d'encofrat amb taulons de fusta (P - 5)

0,625143,62 89,76

2 G4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra (P - 9)

2.946,7205,33 15.706,02

3 G4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 6)

1.051,5205,63 5.920,06

4 G4445122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 10)

97,6806,18 603,66

5 G44151X1 ut Pletina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subjecció
de l'estructura en roca natural, formats per una pèça de
30x30x2cm, inclou 4 barilles roscades D16 per a ancoratge i
anivellació amb la roca de 20cm de llargada, co·locat a obra amb
soldadura. (P - 7)

18,00090,79 1.634,22

6 G44151X4 pa Partida alçada corresponent a la neteja i preparció de part de la
roca per a la posterior fixació de l'estructura (P - 8)

1,000600,00 600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 24.553,72

OBRA PRESSUPOST  202204901

CAPÍTOL SERRALLERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9ZZ11X3 m Passamà recte metàl·lic, format per un tub buit d'acer galvanitzat,
de 50mm de diàmetre, amb soports metàl·lics fixats a estructura
amb cargols d'acer. (P - 15)

15,10070,28 1.061,23

2 G9ZZ11X2 m2 Subministre i col·locació de reixa galvanitzada per a tancament
vertical. Marc amb perfils 40x40x1,5 mm i mall electrosoldada de

9,900107,65 1.065,74

EUR
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50x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat. Col·locada amb
fixacions sobre suports estructurals. (P - 14)

3 G9ZZ11X4 ut Formaicó de porta per accés a zona d'excavació, integrada en la
barana, amb pany i cadenat. Marc amb perfils 40x40x1,5 mm i
mall electrosoldada de 50x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat
galvanitzat. Col·locada amb fixacions sobre suports estructurals.
(P - 16)

3,000420,00 1.260,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.386,97

OBRA PRESSUPOST  202204901

CAPÍTOL PAVIMENTS I REVESTIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GA6U34 m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat manual,
estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat (P - 12)

1,125149,30 167,96

2 G9ZZ11X1 m2 Subministre i col·locació de reixa electrosoldada tipus tramex
30x30 (Religa), per a paviment. Pletina portant 40x4 i varilla
entregirada, amb un pes aproximat de 38 kg/m². Inclou fixacions
cargolades a estructura. (P - 13)

20,020143,40 2.870,87

3 G9ZZ11X5 u Formació de graons per accés a zona d'excavació (P - 17) 1,0001.000,00 1.000,00

4 G9ZZ11X8 m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada
per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i
una alçària entre 30 i 35 mm de 0,75 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un
perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques
cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 31 i 32 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors
i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160
kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions mecàniques. Inlocu
remats laterals amb acer prelaca (P - 18)

46,14577,25 3.564,70

5 G9ZZ11X9 m2 Subministre i col·locació de sostre amb encadellat biselat de fusta
d'avet, de 95x21x300 mm, tractada a l'autoclau, classe de risc III.
(P - 19)

46,14558,10 2.681,02

6 G8B72A25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau
de durabilitat L, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO
12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa
d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm,
aplicat de forma manual (P - 11)

144,22712,73 1.836,01

CAPÍTOLTOTAL 01.04 12.120,56

OBRA PRESSUPOST  202204901

CAPÍTOL VARIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J441K108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 20)

1,000432,91 432,91

2 K218X030 pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les 1,000500,00 500,00

EUR
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instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents
treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels
treballs. Realització de forats i regates per encastaments que
siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i
retirada de runes i escombraries. (P - 21)

3 K218X040 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades
en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per l'empresa constructora,
d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta obra.
En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i
Salut, el subministra i/o execució dels materials i treballs, el seu
manteniment en bon estat durant tota l'execució de l'obra i el
compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut. (P - 22)

1,0001.000,00 1.000,00

4 K218X050 pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades
en el Pla de gestio de residus (P - 23)

1,000400,00 400,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.332,91

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 MOVIMENT DE TERRES 1.426,56
Capítol 01.02 ESTRUCTURA 24.553,72
Capítol 01.03 SERRALLERIA 3.386,97
Capítol 01.04 PAVIMENTS I REVESTIMENTS 12.120,56
Capítol 01.05 VARIS 2.332,91

01 Pressupost  2022049Obra 43.820,72

43.820,72

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 2022049 43.820,72
43.820,72

EUR



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 10/02/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€93,39m3G2225CX1 Excavació manual de pous fins a 1 m de fondària i fins a 1 m en el fons, en terreny durP- 1
(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€20,00m2G22430X1 Rebaix manual de terreny dur, fins a una fondària de 50cm, amb mmitjans manuals i càrrega de
terres en saques.

P- 2

(VINT EUROS)

€7,57m3G2R35037 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

P- 3

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€16,05m3G2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 4

(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€143,62m3G31575X1 Formigonat de pous de fonametnació, formigó HA-25/B740/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió, armat amb barres d'acer B500S ab una qunatia
de 20kg/m3, part proporcional d'encofrat amb taulons de fusta

P- 5

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,63kgG4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 6

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

€90,79utG44151X1 Pletina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subjecció de l'estructura en roca natural,
formats per una pèça de 30x30x2cm, inclou 4 barilles roscades D16 per a ancoratge i anivellació
amb la roca de 20cm de llargada, co·locat a obra amb soldadura.

P- 7

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€600,00paG44151X4 Partida alçada corresponent a la neteja i preparció de part de la roca per a la posterior fixació de
l'estructura

P- 8

(SIS-CENTS EUROS)

€5,33kgG4435111 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra

P- 9

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€6,18kgG4445122 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 10

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€12,73m2G8B72A25 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat L, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 60 µm i
capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual

P- 11

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€149,30m3G9GA6U34 Paviment de formigó HM-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F, escampat manual, estesa i
vibratge amb regle vibratori, reglejat

P- 12

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€143,40m2G9ZZ11X1 Subministre i col·locació de reixa electrosoldada tipus tramex 30x30 (Religa), per a paviment.
Pletina portant 40x4 i varilla entregirada, amb un pes aproximat de 38 kg/m². Inclou fixacions
cargolades a estructura.

P- 13

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€107,65m2G9ZZ11X2 Subministre i col·locació de reixa galvanitzada per a tancament vertical. Marc amb perfils
40x40x1,5 mm i mall electrosoldada de 50x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat.
Col·locada amb fixacions sobre suports estructurals.

P- 14

(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 10/02/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€70,28mG9ZZ11X3 Passamà recte metàl·lic, format per un tub buit d'acer galvanitzat, de 50mm de diàmetre, amb
soports metàl·lics fixats a estructura amb cargols d'acer.

P- 15

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€420,00utG9ZZ11X4 Formaicó de porta per accés a zona d'excavació, integrada en la barana, amb pany i cadenat. Marc
amb perfils 40x40x1,5 mm i mall electrosoldada de 50x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat
galvanitzat. Col·locada amb fixacions sobre suports estructurals.

P- 16

(QUATRE-CENTS VINT EUROS)

€1.000,00uG9ZZ11X5 Formació de graons per accés a zona d'excavacióP- 17
(MIL EUROS)

€77,25m2G9ZZ11X8 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és
un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i
una alçària entre 30 i 35 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil grecat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 31 i 32 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color estàndard,
segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb
fixacions mecàniques. Inlocu remats laterals amb acer prelaca

P- 18

(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€58,10m2G9ZZ11X9 Subministre i col·locació de sostre amb encadellat biselat de fusta d'avet, de 95x21x300 mm,
tractada a l'autoclau, classe de risc III.

P- 19

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€432,91uJ441K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a
assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

P- 20

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€500,00paK218X030 Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. S'inclouen entre
altres els següents treballs: Descàrrega del material i distribució fins a peu dels treballs. Realització
de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i retirada de runes i escombraries.

P- 21

(CINC-CENTS EUROS)

€1.000,00paK218X040 Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut,
realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta
obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o
execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota l'execució de l'obra i
el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

P- 22

(MIL EUROS)

€400,00paK218X050 Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de gestio de residusP- 23
(QUATRE-CENTS EUROS)
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OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 10/02/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3G2225CX1 Excavació manual de pous fins a 1 m de fondària i fins a 1 m en el fons, en
terreny dur

P- 1  €93,39

Altres conceptes 93,39 €

m2G22430X1 Rebaix manual de terreny dur, fins a una fondària de 50cm, amb mmitjans
manuals i càrrega de terres en saques.

P- 2  €20,00

Altres conceptes 20,00 €

m3G2R35037 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 10 km

P- 3  €7,57

Altres conceptes 7,57 €

m3G2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 4  €16,05

B2RA7580 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€16,04630

Altres conceptes 0,00 €

m3G31575X1 Formigonat de pous de fonametnació, formigó HA-25/B740/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió, armat amb barres d'acer B500S ab una qunatia de 20kg/m3, part
proporcional d'encofrat amb taulons de fusta

P- 5  €143,62

B06A760B Formigó reciclat HRA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat

€91,80000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €30,00000
Altres conceptes 21,82 €

kgG4415115 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 6  €5,63

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€4,80000

Altres conceptes 0,83 €

utG44151X1 Pletina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a subjecció de
l'estructura en roca natural, formats per una pèça de 30x30x2cm, inclou 4
barilles roscades D16 per a ancoratge i anivellació amb la roca de 20cm de
llargada, co·locat a obra amb soldadura.

P- 7  €90,79

B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€48,00000

Altres conceptes 42,79 €

paG44151X4 Partida alçada corresponent a la neteja i preparció de part de la roca per a la
posterior fixació de l'estructura

P- 8  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

kgG4435111 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

P- 9  €5,33

B44Z5011 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

€4,80000

Altres conceptes 0,53 €
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kgG4445122 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 10  €6,18

B44Z5021 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

€4,80000

Altres conceptes 1,38 €

m2G8B72A25 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat
L, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2
capes, capa d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60 µm, amb un gruix
total de protecció de 200 µm, aplicat de forma manual

P- 11  €12,73

B89ZPP60 Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer €1,53569
Altres conceptes 11,19 €

m3G9GA6U34 Paviment de formigó HM-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I+F, escampat manual, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat

P- 12  €149,30

B064E35B Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

€112,86450

Altres conceptes 36,44 €

m2G9ZZ11X1 Subministre i col·locació de reixa electrosoldada tipus tramex 30x30 (Religa),
per a paviment. Pletina portant 40x4 i varilla entregirada, amb un pes
aproximat de 38 kg/m². Inclou fixacions cargolades a estructura.

P- 13  €143,40

B00000X1 Reixa electrosoldada tipus tramex 30x30 (Religa), per a paviment. Pletina
portant 40x4 i varilla entregirada, amb un pes aproximat de 38 kg/m². Inclou
fixacions cargolades a estructura.

€99,75000

Altres conceptes 43,65 €

m2G9ZZ11X2 Subministre i col·locació de reixa galvanitzada per a tancament vertical. Marc
amb perfils 40x40x1,5 mm i mall electrosoldada de 50x50 de pas i 5 mm de
gruix, acabat galvanitzat. Col·locada amb fixacions sobre suports estructurals.

P- 14  €107,65

B0000X2 Reixa galvanitzada per a tancament vertical. Marc amb perfils 40x40x1,5 mm
i mall electrosoldada de 300x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat.
Col·locada amb fixacions sobre suports estructurals.

€64,00000

Altres conceptes 43,65 €

mG9ZZ11X3 Passamà recte metàl·lic, format per un tub buit d'acer galvanitzat, de 50mm
de diàmetre, amb soports metàl·lics fixats a estructura amb cargols d'acer.

P- 15  €70,28

BP0000X3 Passamà recte metàl·lic, format per un tub buit d'acer galvanitzat, de 50mm
de diàmetre, amb soports metàl·lics fixats a estructura amb cargols d'acer.

€55,00000

Altres conceptes 15,28 €

utG9ZZ11X4 Formaicó de porta per accés a zona d'excavació, integrada en la barana, amb
pany i cadenat. Marc amb perfils 40x40x1,5 mm i mall electrosoldada de
50x50 de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat. Col·locada amb fixacions
sobre suports estructurals.

P- 16  €420,00

Sense descomposició 420,00 €

uG9ZZ11X5 Formació de graons per accés a zona d'excavacióP- 17  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €
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m2G9ZZ11X8 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues
planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm de
0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial
entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil
grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de
44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 31 i 32 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a
separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160
kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions mecàniques. Inlocu remats
laterals amb acer prelaca

P- 18  €77,25

B000X08 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues
planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm de
0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una massa superficial
entre 5 i 6 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11% de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil
grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de
44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 31 i 32 cm4 i una
massa superficial entre 8 i 9 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la
norma UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a
separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160
kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions mecàniques. Inlocu remats
laterals amb acer prelacat

€33,60000

Altres conceptes 43,65 €

m2G9ZZ11X9 Subministre i col·locació de sostre amb encadellat biselat de fusta d'avet, de
95x21x300 mm, tractada a l'autoclau, classe de risc III.

P- 19  €58,10

B0000X09 Subministre i col·locació de sostre amb encadellat biselat de fusta d'avet, de
95x21x300 mm, tractada a l'autoclau, classe de risc III.

€40,95000

Altres conceptes 17,15 €

uJ441K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva
acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

P- 20  €432,91

BV25K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva
acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

€432,91000

Altres conceptes 0,00 €

paK218X030 Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i
industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: Descàrrega del
material i distribució fins a peu dels treballs. Realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris. Tapat de forats i regates. Connexionat i
segellat de tots els elements. Neteja durant i al final de l'obra i retirada de
runes i escombraries.

P- 21  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

paK218X040 Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de
Seguretat i salut, realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de
Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministra i/o execució dels
materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota l'execució de
l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

P- 22  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

paK218X050 Partida alçada d'abonament integra, de les partides especificades en el Pla de
gestio de residus

P- 23  €400,00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 10/02/23

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,00h Oficial 1aA0121000

 €21,65h Oficial 1a soldadorA0125000

 €21,29h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,35h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €19,91h Ajudant soldadorA0135000

 €19,83h Ajudant pintorA013D000

 €20,00h ManobreA0140000

 €19,38h Manobre especialistaA0150000



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 10/02/23

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,56h Compressor amb tres martells pneumàticsC1101300

 €129,90h Carro de perforació HC-350C110D000

 €55,23h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €65,13h Motoanivelladora petitaC1331100

 €73,12h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €55,65h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €5,05h Regle vibratoriC2005000

 €3,37h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000

 €9,27h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 10/02/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,00m2 Reixa electrosoldada tipus tramex 30x30 (Religa), per a
paviment. Pletina portant 40x4 i varilla entregirada,
amb un pes aproximat de 38 kg/m². Inclou fixacions
cargolades a estructura.

B00000X1

 €39,00m2 Subministre i col·locació de sostre amb encadellat
biselat de fusta d'avet, de 95x21x300 mm, tractada a
l'autoclau, classe de risc III.

B0000X09

 €64,00m2 Reixa galvanitzada per a tancament vertical. Marc amb
perfils 40x40x1,5 mm i mall electrosoldada de 300x50
de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat. Col·locada
amb fixacions sobre suports estructurals.

B0000X2

 €32,00m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4
nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre
30 i 35 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre
8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació de
l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782, la superior és un perfil grecat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de
44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 31 i 32 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100
mm com a separadors i aïllament amb placa de llana
mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm
col·locat amb fixacions mecàniques. Inlocu remats
laterals amb acer prelacat

B000X08

 €5,47kg Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

B0211000

 €107,49m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

B064E35B

 €90,00m3 Formigó reciclat HRA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

B06A760B

 €2,68kg Morter sintètic epoxi de resines epoxiB0714000

 €1,50kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €94,39t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7580

 €4,80kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z5011
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,80kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z501A

 €4,80kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5021

 €8,31l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

B89ZPP60

 €55,00m Passamà recte metàl·lic, format per un tub buit d'acer
galvanitzat, de 50mm de diàmetre, amb soports
metàl·lics fixats a estructura amb cargols d'acer.

BP0000X3

 €432,91u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN
ISO 23278

BV25K108
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €17,19m3 Excavació de pous fins a 1 m de fondària i fins a 1 m
en el fons, en roca, amb explosius i forat de D 30 mm, i
càrrega sobre camió

G2225C42 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15000/R 23,000000,050A0121000 =xOficial 1ah

1,00000/R 20,000000,050A0140000 =xManobreh

3,39150/R 19,380000,175A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,54150 5,54150
Maquinària:

2,05600/R 20,560000,100C1101300 =xCompressor amb tres martells pneumàticsh

3,24750/R 129,900000,025C110D000 =xCarro de perforació HC-350h

1,33657/R 55,230000,0242C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,64007 6,64007
Materials:

4,923005,470000,900B0211000 =xExplosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de
metxa i detonant

kg

Subtotal... 4,92300 4,92300

0,083121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,18769

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,18769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,50m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,04208/R 65,130000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,46240/R 73,120000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,50448 2,50448

COST DIRECTE 2,50448

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,50448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,70m3 Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 10 km

G2R3B037 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

16,69500/R 55,650000,300C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 16,69500 16,69500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 10/02/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 16,69500

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,69500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,88m3 Formigó per a rases i pous, HRA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

G31575C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,00000/R 20,000000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,00000 5,00000
Materials:

91,8000090,000001,020B06A760B =xFormigó reciclat HRA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

m3

Subtotal... 91,80000 91,80000

0,075001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,87500

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00pa Partida alçada corresponent a la neteja i preparció de
part de la roca per a la posterior fixació de l'estructura

G44151X5 Rend.: 1,000

 €5,49l Base d'anivellament i transició, amb morter de resines
epoxi, col·locat manualment

G9ZZ1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06900/R 23,000000,003A0121000 =xOficial 1ah

0,06000/R 20,000000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,12900 0,12900
Materials:

5,360002,680002,000B0714000 =xMorter sintètic epoxi de resines epoxikg

Subtotal... 5,36000 5,36000

0,001941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,49094

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,49094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,39m3 Excavació manual de pous fins a 1 m de fondària i fins
a 1 m en el fons, en terreny dur

G2225CX1 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

11,50000/R 23,000000,500A0121000 =xOficial 1ah

40,00000/R 20,000002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,50000 51,50000
Maquinària:

41,12000/R 20,560002,000C1101300 =xCompressor amb tres martells pneumàticsh

Subtotal... 41,12000 41,12000

0,772501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,39250

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,39250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,00m2 Rebaix manual de terreny dur, fins a una fondària de
50cm, amb mmitjans manuals i càrrega de terres en
saques.

G22430X1 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 20,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,57m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 10 km

G2R35037 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,56840/R 55,650000,136C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 7,56840 7,56840

COST DIRECTE 7,56840

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,56840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,05m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

G2RA7580 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

16,0463094,390000,170B2RA7580 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 16,04630 16,04630

COST DIRECTE 16,04630

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,04630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,62m3 Formigonat de pous de fonametnació, formigó
HA-25/B740/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió,
armat amb barres d'acer B500S ab una qunatia de
20kg/m3, part proporcional d'encofrat amb taulons de
fusta

G31575X1 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,50000/R 23,000000,500A0121000 =xOficial 1ah

10,00000/R 20,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,50000 21,50000
Materials:

91,8000090,000001,020B06A760B =xFormigó reciclat HRA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

m3

30,000001,5000020,000B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 121,80000 121,80000

0,322501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,62250

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,62250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,63kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

G4415115 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32475/R 21,650000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,29865/R 19,910000,015A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,62340 0,62340
Maquinària:

0,05055/R 3,370000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,13905/R 9,270000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,18960 0,18960
Materials:

4,800004,800001,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 4,80000 4,80000

0,015592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,62859

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,62859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,79ut Pletina d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
subjecció de l'estructura en roca natural, formats per
una pèça de 30x30x2cm, inclou 4 barilles roscades
D16 per a ancoratge i anivellació amb la roca de 20cm
de llargada, co·locat a obra amb soldadura.

G44151X1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,65000/R 21,650001,000A0125000 =xOficial 1a soldadorh

19,91000/R 19,910001,000A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 41,56000 41,56000
Maquinària:

0,05055/R 3,370000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,13905/R 9,270000,015CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,18960 0,18960
Materials:

48,000004,8000010,000B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 48,00000 48,00000

1,039002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,78860

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,78860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00pa Partida alçada corresponent a la neteja i preparció de
part de la roca per a la posterior fixació de l'estructura

G44151X4 Rend.: 1,000P- 8
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,33kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

G4435111 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27600/R 23,000000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,24000/R 20,000000,012A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,51600 0,51600
Materials:

4,800004,800001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 4,80000 4,80000

0,012902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,32890

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,32890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,18kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

G4445122 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54125/R 21,650000,025A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,49775/R 19,910000,025A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 1,03900 1,03900
Maquinària:

0,08425/R 3,370000,025C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,23175/R 9,270000,025CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,31600 0,31600
Materials:

4,800004,800001,000B44Z5021 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 4,80000 4,80000

0,025982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,18098

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,18098COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,73m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat L, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 60 µm i capa d'acabat de 60 µm, amb
un gruix total de protecció de 200 µm, aplicat de forma
manual

G8B72A25 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,09146/R 21,290000,474A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,93994/R 19,830000,0474A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 11,03140 11,03140
Materials:

1,535698,310000,1848B89ZPP60 =xPintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

l

Subtotal... 1,53569 1,53569

0,165471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,73256

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,73256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,30m3 Paviment de formigó HM-30/B/20/I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F,
escampat manual, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat

G9GA6U34 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,41000/R 22,350000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,41000 33,41000
Maquinària:

2,52500/R 5,050000,500C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 2,52500 2,52500
Materials:

112,86450107,490001,050B064E35B =xFormigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

m3

Subtotal... 112,86450 112,86450

0,501151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 149,30065

0,00%DESPESES INDIRECTES

149,30065COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €143,40m2 Subministre i col·locació de reixa electrosoldada tipus
tramex 30x30 (Religa), per a paviment. Pletina portant
40x4 i varilla entregirada, amb un pes aproximat de 38
kg/m². Inclou fixacions cargolades a estructura.

G9ZZ11X1 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,00000/R 23,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,00000 43,00000
Materials:

99,7500095,000001,050B00000X1 =xReixa electrosoldada tipus tramex 30x30 (Religa), per a
paviment. Pletina portant 40x4 i varilla entregirada,
amb un pes aproximat de 38 kg/m². Inclou fixacions
cargolades a estructura.

m2

Subtotal... 99,75000 99,75000

0,645001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 143,39500

0,00%DESPESES INDIRECTES

143,39500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,65m2 Subministre i col·locació de reixa galvanitzada per a
tancament vertical. Marc amb perfils 40x40x1,5 mm i
mall electrosoldada de 50x50 de pas i 5 mm de gruix,
acabat galvanitzat. Col·locada amb fixacions sobre
suports estructurals.

G9ZZ11X2 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,00000/R 23,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,00000 43,00000
Materials:

64,0000064,000001,000B0000X2 =xReixa galvanitzada per a tancament vertical. Marc amb
perfils 40x40x1,5 mm i mall electrosoldada de 300x50
de pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat. Col·locada
amb fixacions sobre suports estructurals.

m2

Subtotal... 64,00000 64,00000

0,645001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,64500

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,64500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,28m Passamà recte metàl·lic, format per un tub buit d'acer
galvanitzat, de 50mm de diàmetre, amb soports
metàl·lics fixats a estructura amb cargols d'acer.

G9ZZ11X3 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,05000/R 23,000000,350A0121000 =xOficial 1ah

7,00000/R 20,000000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,05000 15,05000
Materials:

55,0000055,000001,000BP0000X3 =xPassamà recte metàl·lic, format per un tub buit d'acer
galvanitzat, de 50mm de diàmetre, amb soports
metàl·lics fixats a estructura amb cargols d'acer.

m

Subtotal... 55,00000 55,00000

0,225751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,27575

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,27575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,00ut Formaicó de porta per accés a zona d'excavació,
integrada en la barana, amb pany i cadenat. Marc amb
perfils 40x40x1,5 mm i mall electrosoldada de 50x50 de
pas i 5 mm de gruix, acabat galvanitzat. Col·locada
amb fixacions sobre suports estructurals.

G9ZZ11X4 Rend.: 1,000P- 16

 €1.000,00u Formació de graons per accés a zona d'excavacióG9ZZ11X5 Rend.: 1,000P- 17

 €77,25m2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4
nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre
30 i 35 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre
8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació de
l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782, la superior és un perfil grecat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de
44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 31 i 32 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100
mm com a separadors i aïllament amb placa de llana
mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm
col·locat amb fixacions mecàniques. Inlocu remats
laterals amb acer prelaca

G9ZZ11X8 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,00000/R 23,000001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,00000/R 20,000001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 43,00000 43,00000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

33,6000032,000001,050B000X08 =xCoberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4
nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre
30 i 35 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre
8 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat perforat amb un coeficient de perforació de
l'11% de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782, la superior és un perfil grecat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de
44 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 31 i 32 cm4 i una massa superficial entre 8 i 9
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100
mm com a separadors i aïllament amb placa de llana
mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm
col·locat amb fixacions mecàniques. Inlocu remats
laterals amb acer prelacat

m2

Subtotal... 33,60000 33,60000

0,645001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,24500

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,24500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,10m2 Subministre i col·locació de sostre amb encadellat
biselat de fusta d'avet, de 95x21x300 mm, tractada a
l'autoclau, classe de risc III.

G9ZZ11X9 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90000/R 23,000000,300A0121000 =xOficial 1ah

10,00000/R 20,000000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,90000 16,90000
Materials:

40,9500039,000001,050B0000X09 =xSubministre i col·locació de sostre amb encadellat
biselat de fusta d'avet, de 95x21x300 mm, tractada a
l'autoclau, classe de risc III.

m2

Subtotal... 40,95000 40,95000

0,253501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,10350

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,10350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €432,91u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN
ISO 23278

J441K108 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 10/02/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

432,91000432,910001,000BV25K108 =xMitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la
seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN
ISO 23278

u

Subtotal... 432,91000 432,91000

COST DIRECTE 432,91000

0,00%DESPESES INDIRECTES

432,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les
instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els
següents treballs: Descàrrega del material i distribució
fins a peu dels treballs. Realització de forats i regates
per encastaments que siguin necessaris. Tapat de
forats i regates. Connexionat i segellat de tots els
elements. Neteja durant i al final de l'obra i retirada de
runes i escombraries.

K218X030 Rend.: 1,000P- 21

 €1.000,00pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat
per l'empresa constructora, d'acord amb l'Estudi de
Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta
partida s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut,
el subministra i/o execució dels materials i treballs, el
seu manteniment en bon estat durant tota l'execució de
l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i
Salut.

K218X040 Rend.: 1,000P- 22

 €400,00pa Partida alçada d'abonament integra, de les partides
especificades en el Pla de gestio de residus

K218X050 Rend.: 1,000P- 23



OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´UN PORXO A L´ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

43.820,72PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

5.696,6913 % Despeses Generals SOBRE 43.820,72.....................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 43.820,72.......................................................................................... 2.629,24

Subtotal 52.146,65

21 % IVA SOBRE 52.146,65............................................................................................................... 10.950,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 63.097,45€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SEIXANTA-TRES MIL NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS )
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Museu i aparcament
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amb perfil tubular d'acer inoxifable de 50mm de diàmetre i 2mm de gruix, i baranes a base de reixa 
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Crta N141c, km32

 08180, Moià

Emplaçament

i edificació, col·legiat número 11681

Graduat en arquitectura tècnica

Rubèn Valldeoriola Domínguez

Plaça Sant Sebastià 1

Ajuntament de Moià

08180 Moià

Promotor Redactor

05Detalls constructius

CONSTRUCCIÓ PORXO ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL

Plànol Número Escala

s/e



 

Pàgina 32 de 63 

DOCUMENTS ANNEXOS 

 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

 

Accés actual a la cova del Toll 
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COMPLIMENT DE NORMATIVA I PRESTACIONS 

 

1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici 

L'objecte del projecte es la construcció d'una passarel·la penjada del sostre i 

parets de la cova per tal de permetre que sigui visitada, alhora que es pugui 

anar excavant en el seu subsòl. 

 

L'actuació serà puntual concentrat únicament en l'accés de la cova del Toll, 

sense actuar sobre altres instal·lacions i camins del parc. 

 

1.2 Condicions d’accessibilitat 

Fora d'àmbit de projecte 

 

2 Seguretat estructural 

2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

L'estructura de la passera interior es recolzarà al sòl i s'anclarà directament en la 

roca de la cova, tant pel que fa a les parets, com amb tirants a sostre, mitjançant 

pletines anclades a la roca amb barilles amb resines epoxi. 

Igualment, durant l'excavació hi haurà personal del departament arqueològic, 

per tal de verificar "in situ" la inexistència de restes en el tram excavat. 

 

2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels 

elements de fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres 

establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat MC 2.1. “Fonamentació i 

contenció de terres” 
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Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB 

SE-C del CTE. 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant 

compliment a les exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al 

servei, en els termes de l’article 10 del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els 

paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

- DB SE  Seguretat estructural 

- DB SE-AE Accions a l’edificació 

- DB SE-C Fonaments 

- DB SE-A Acer 

- DB SE-F Fàbrica 

 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó 

estructural. Pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de 

construcció sismoresistent. 

 

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema 

estructural es desenvolupen en aquest apartat. 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats 

pel càlcul i la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural 

es desenvolupen als apartats MC 2. “Sistema estructural” 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació 

estructural mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

- Estats Límit Últims 

- Estat Límit de Servei 

- Estat Límit de Durabilitat 

 

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques 

dels materials i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents 

coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte 
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de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les 

situacions de projecte considerades, que són: 

- Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús 

normal de l’estructura 

- Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen 

durant la construcció o reparació de l’estructura 

- Situacions accidentals, que corresponen a condicions 

excepcionals 

 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte 

les accions especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i 

els coeficients que s’especifiquen a continuació. 

Elsl valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals 

amb els coeficients indicats a la memòria constructiva MC 2. 

 

- per situacions persistents o 

transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  


 

G : coeficient parcial 

d’una acció permanent 

Q : coeficient parcial per 

a una acció variable 

Gk: valor característic 

d’una acció permanent 

Qk: valor característic 

d’una acció variable 

simple 

Ad: valor de càlcul d’una 

acció accidental 

0,1,2 : coeficients de 

simultaneïtat 

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG  


 

 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB 

SE i són els següents: 



 

Pàgina 36 de 63 

 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0  1  2  

Sobrecàrrega superficial d’ús 

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 

Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles 

lleugers (pes total < 30 kN) 

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 

Cobertes accessibles només per a 

conservació 

G 0 0 0 

Neu 

per a alçades ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 

Vent  0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en 

el CTE, que son 15 anys, i s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi 

estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, 

etc), que no formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior 

que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i 

manteniment i el pla de manteniment. 

 

ACCIONS 

 

Càrregues permanents (G) 

 

- Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg 

d’Elements Constructius, o de catàlegs comercials, tenint en compte la 

configuració de les diferents solucions) 
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Materials: kN/m3 

Formigó armat 25,0 

Formigó en massa 23,0 

Morter de ciment 19,0 

Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0 

Totxo calat 15,0 

Totxana 12,0 

Acer estructural 78,5 

  

Revestiments: kN/m2 

Enguixat  0,15 

Arrebossat 0,20 

  

Elements constructius superficials kN/m2 

Forjat reticular, cassetó de formigó, 25+5cm de cantell 5,50 

Llosa d’escala de 18cm 4,50 

Llosa voladís de 20cm 5,00 

Llosa massissa de 20cm (coberta) 5,00 

Teulada de teula ceràmica  0,70 

Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0,60 

Cel ras de guix  0,20 

Envans de maó fins a 7cm de gruix 1,00 

  

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 

2,55m) 

kN/ml 

Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + 5,60 
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acabats 

Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat 

de 7 + acabats 

6,45 

Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 

9 + acabats 

5,00 

Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat 

exterior i enguixat interior) 

7,00 

Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix) 5,60 

  

Total pesos propis considerats per planta kN/m2 

Sostre planta interior habitatge 7,30 

Sostre planta coberta 6,70 

 

 

 

- Accions del terreny 

Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que 

s’esmenten a l’apartat MC 1 d’aquesta memòria. 

 

Càrregues Variables (Q) 

 

- Sobrecàrregues d’ús 
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Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 

(kN/m
2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 

A Zones residencials 

A1 Habitatges  2,0 2,0 

A2 
Trasters i magatzem 
 d’escombraries 

3,0 2,0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5,0 4,0 

E 
Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 
(pes total < 30 kN) 

2,0 2 x 10,0 * 

F 
Cobertes transitables accessibles només 
privadament  

2,0 ** 2,0 

G 
Cobertes 
accessibles només 
per a conservació  

G1 
Cobertes amb 
inclinació < 20º  

1,0 2,0 

 
*     En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen 

simultàniament amb la càrrega uniforme i separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la 
càrrega uniforme i de la càrrega concentrada es fa de manera independent i no simultània.  

**   Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m
2
 a 2 

kN/m
2
 

 

- Accions sobre baranes i divisòries 

Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme 

aplicada a la vora superior de: 

Baranes  2,0 kN/ml 

 

- Reducció de sobrecàrregues 

No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni 

horitzontals. 

 

 - Acció del vent 

L’edifici està ubicat en una zona, amb una grau d’aspresa III 

 

Taula 3.3. Grau d’aspresa de l’entorn (DB SE-AE) 

I Vora del mar o d’un llac, amb una superfície d’aigua en la direcció del vent ≥ 5 

Km de longitud 

II Terreny natural pla sense obstacles ni arbrat d’importància 

III Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats, com arbres o 

construccions petites 

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 
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V Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió d’edificis en alçada 

 

Alçada topogràfica de l’emplaçament: 750 m  

Alçada de l’edifici h: 3,00 

 

- Accions tèrmiques 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal  

No s’han projectat juntes de moviment  

 

- Càrrega de neu 

Zona climàtica d’hivern: Zona 3 

Alçada topogràfica: 750 m 

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.40 kN/m² 

 

Tabla E.2  Sobrecarrega de neu  en un terreno horizontal (kN/m2)    

   Zona de clima invernal, (según figura E.2) 

Altitud (m)1  2  3  4  5  6  7  

 0 0,3  0,4  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 

 200 0,5  0,5  0,2  0,2  0,3  0,2  0,2 

 400 0,6  0,6  0,2  0,3  0,4  0,2  0,2 

 500 0,7  0,7  0,3  0,4  0,4  0,3  0,2 

 600  0,9  0,9  0,3  0,5  0,5  0,4  0,2 

 700  1,0  1,0  0,4  0,6  0,6  0,5  0,2 

 800  1,2  1,1  0,5  0,8  0,7  0,7  0,2 

 900  1,4  1,3  0,6  1,0  0,8  0,9  0,2 

 1.000  1,7  1,5  0,7  1,2  0,9  1,2 0,2 

 1.200 2,3  2,0  1,1 1,9 1,3 2,0 0,2 

 1.400 3,2  2,6  1,7  3,0 1,8 3,3 0,2 

 1.600 4,3 3,5 2,6 4,6 2,5 5,5 0,2 

 1.800  -  4,6 4,0 - - 9,3 0,2 

 2.200 -  8,0  -  -  -  -  - 
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Coeficient de forma de la coberta inclinada <30º μ = 1 / >60º μ = 0 

Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana: 

  qn = μ · sk = 0,40x 1 = 0,40 kN/m² 

 

Accions accidentals (A) 

- Sisme 

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es 

classifica com d’importància normal. 

Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de una única planta sobre 

rasant i amb estructura de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i 

rigidesa similars en les dues direccions queda exempt del seu compliment. 

 

- Incendi 

No es contempla al tractar-se d'una construcció aïllada i oberta, amb ocupació 

nul·la. 

 

- Impacte de vehicles 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho 

prescriu a no ser que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no 

ho fa. 

 

Altres accions considerades 

 

Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte 

les accions amb les combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest 

apartat. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals 



 

Pàgina 42 de 63 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels 

Estats Límit Últims s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en 

l’EHE i són els següents: 

 

Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de     

verificació 
Tipus d'acció 

Situació 

persistent/transitòria 
Situació extraordinària 

desfavora

ble 
favorable 

desfavora

ble 
favorable 

Resistència 

Permanent: 

Pes propi, pes del 

terreny 
1,35 0,80 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 

Pes propi, pes del 

terreny 
1,10 0,90 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1.0 0 

 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels 

Estats Límit de Servei s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament 

en l’EHE i són els següents: 

 

Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei 

Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1,0 1,0 

Variable 1,0 0 
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Deformacions admissibles 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB 

SE-C del CTE i són les següents: 

 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 

Tipus d’estructura Límit 

Murs de contenció 1/300 

Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 

 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm 

Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat 

pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible de 

deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en 

aquest cas són els següents: 

 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

- Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense 

juntes 

- Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb 

juntes 

- Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 

 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

- desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

- desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

 

Vibracions i Fatiga 

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin 

produir el col·lapse de l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus 

de comprovació. 
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Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo, 

només cal tenir-la en compte en els elements estructurals interns de l’ascensor 

per part del subministrador i instal·lador d’aquest aparell. 

 

3. Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat 

compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en 

condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així 

com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i 

segura a les persones amb discapacitat. 

 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 

Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA. 

 

3.1. SUA 1 - Seguretat enfront el risc de caigudes 

Per tal de limitar el risc de caigudes en l’ús habitual d’un edifici es fixen les 

condicions de disseny següents:  

Lliscament dels terres: es fixa el grau de lliscament dels terres per a edificis de 

determinats usos i zones d’aquests. (DB SU 1 apartat 1)  

Discontinuïtat en els paviments: es fixa la resolució i configuració dels petits 

desnivells, desnivells aïllats, perforacions dels paviments, etc. ja que es suposa que 

és una de les principals causes que provoquen caigudes. (DB SU 1 apartat 2)  

Desnivells: es regula com cal senyalitzar i protegir els desnivells i en aquest darrer 

cas les característiques de les barreres de protecció. (DB SU 1 apartat 3)  

Escales: per donar condicions de seguretat a les escales es fixen paràmetres de 

disseny tal com dimensions de graons, alçada màxima dels trams, necessitat de 

passamans, etc., que variaran segons siguin escales d’ús general, d’ús restringit o 

bé per a determinats usos on s’ha de tenir en compte les condicions particulars 

dels seus usuaris. (DB SU 1 apartat 4)  
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Rampes: es fixen paràmetres de disseny tal com pendent màxima, dimensions 

dels replans, necessitat de passamans, etc., que variaran segons es tracti de 

rampes d’ús general o be de rampes per a usuaris en cadires de rodes. En aquest 

darrer cas es fixen paràmetres més restrictius que, hores d’ara, poden entrar en 

contradicció amb la normativa autonòmica d’accessibilitat. (DB SU 1 apartat 4)  

 

1 / Lliscament dels terres 

En zones exteriors : 

- Classe 3 

 

2 / Discontinuïtats en el paviment 

Condicions: No presenten discontinuïtats o irregularitats amb diferència de nivell 

superior de 6mm . 

-  Els desnivells ≤ 50mm es resoldran amb pendent ≤ 25% (*)  

-  Les perforacions o forats dels terres, en zones interiors per a circulació de 

persones, estaran limitats al pas d’una esfera de diàmetre < 15mm.  

3 / Desnivells 

- Tractament dels desnivells 

En general es col·locarà una barrera de protecció en desnivell susceptibles a 

produir caigudes superiors a 55cms. 

- Barreres de protecció 

Altura : 

Per a altures de 55cms a 6 metres l’alçada de les barreres de protecció serà de 

90cms. 

Per a altures superiors s 6 metres l’alçada de les barreres de protecció serà de 

110cms. 

Configuració : 

No han de ser escalables. No existeixen punts de recolzament entre 20 i 70 cms 

del terra. 

Es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de diàmetre 10cms. 
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S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons 

amb el límit inferior de la barana, sempre que aquest estigui a una distància no 

superior a 0,05m de la línia d’inclinació de l’escala. 

- Resistència : 

L’estructura pròpia de les baranes, ampits, balcons o escales han de resistir una 

força horitzontal uniformement distribuïda, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem 

superior de l’element si aquest és d’alçada inferior, de 0,8 KN/m en cas de zones 

residencials. 

 

Les proteccions de caigudes contemplades en el projecte es resoldran amb un 

enreixat amb malla electrosoldada 10x30 enmarcat amb perfils tubulars de'acer 

galvanitzat, amb una laçada total de 110cms, fixats sobre muntants amb perfils 

metàl·lics en L 40x40 

4 / Escales 

Fora d'àmbit de projecte 

 

5 / Rampes 

Fora d'àmbit de projecte 

 

6 / Neteja dels vidres exteriors 

Fora d'àmbit de projecte 

 

3.2. SUA 2 - Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements 

fixes o practicables de l’edifici complint el DB SU 2.  

 

1 / Impactes 

- Impactes amb elements fixes o practicables. 

L’alçada lliure mínima de pas és de 2,20 metres  

Els elements fixes que sobresurtin tindran una alçada mínima de 2,20 metres. 
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Per alçades compreses entre 1,00 i 2,20 metres sobresortiran un màxim de 15 cms. 

- Impactes amb elements fràgils 

Inexistents en el projecte. 

- Impactes amb elements insuficientment perceptibles 

Inexistents en el projecte. 

 

2 / Enganxades 

Fora d'àmbit de projecte 

 

3.3. SUA 3 - Seguretat enfront de quedar tancat. 

Fora d'àmbit de projecte 

 

3.4. SUA 4 - Seguretat enfront d’il·luminació inadequada 

Fora d'àmbit de projecte 

 

3.5. SUA 5 - Seguretat per alta ocupació. 

Fora d'àmbit de projecte 

 

3.6. SUA 6 - Seguretat enfront del risc d’ofegament 

Fora d'àmbit de projecte 

 

3.7. SUA 7 - Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 

Fora d'àmbit de projecte 

 

3.8. SUA 8 - Seguretat enfront del risc de llamps 

Fora d'àmbit de projecte 

 

3.9. SUA 9 – Accessibilitat 

Fora d'àmbit de projecte 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ME MEMÒRIA 

MG Dades generals 

Identificació i objecte del treball 

Agents del projecte 

Emplaçament 

   

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Dades tècniques de l’emplaçament 

Compliment del RD1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

Identificació dels riscos 

Mesures de prevenció i protecció 

Primers auxilis 

Altres consideracions 

Normativa aplicable 

 

  Annex 1 

Normativa aplicable 

  

 



 

Pàgina 3 de 24 

ME MEMÒRIA 

 

MG DADES GENERALS 

 

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL TREBALL 

 

El present avantprojecte té per objecte definir una estructura de perfils dacer 

laminat, per tal de poder donar accés a l’entrada a de la cova del Toll i alhora 

poder excavar la part inferior. 

 

AGENTS DEL PROJECTE 

 

PROMOTOR: 

Ajuntament de Moià 

NIF número P0813700B 

Domicili fiscal Plaça Sant Sebastià 1 

08180 Moià 

938 300 000 

 

TÈCNIC REDACTOR: 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Graduat en arquitectura tècnica i edificació 11681 

DNI número 47709359E,  

carrer Selva Negra 3 

08183 del municipi de Castellcir 

678 314 646 - r.valldeoriola@gmail.com 

 

EMPLAÇAMENT 

 

Les obres objecte es duran a terme dins el Parc Prehistòric de les Coves del Toll 

carretera N141c, km 32, Polígon 11, parcel·la 41 - Les Closanes, del terme 

municipal de Moià, el Moianès. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

 

La finca objecte del present projecte és una finca situada en sòl no urbanitzable, 

polígon 11, parcel·la 41, Les Closanes, situada en la carretera N141c, km 32, 

dintre el Parc Prehistòric de les Coves del Toll, dintre el terme municipal de Moià. 

 

L’altitud és de 750 metres sobre el nivell del mar. 

 

Coordenades X 429328 – Y 4628424 / ETRS89. 

 

Topografia abrupte. L’accés a l'entrada de la cova es realitza a través d'un camí 

peatonal, de topografia bastant plana, amb una amplada variable dels 2 als 3 

metres. 

 

L'accés a la cova es realitza a peu pla, però les excavacions precisen de poder 

seguir avançant en l’àmbit de l’accés i que es pugui anar excavant en el seu 

subsòl, per la qual cosa és necessari l’execució del a passera objecte del 

projecte. 

 

 

COMPLIMENT DEL RD1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta 

obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 

professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 

terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
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facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 

d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a 

les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 

el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi 

hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 

s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 

d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 

sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació 

adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 

l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

 

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

haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 

integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per 

a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 

comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors. 



 

Pàgina 6 de 24 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes 

(art. 11è). 

 

 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 

preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 

les següents activitats: 

 

a)El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b)L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació 

c)La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d)El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte 

de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 

treballadors 

e)La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 

perilloses 

f)La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g)L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h)L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i)La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms 

j)Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 

a)Evitar riscos 

b)Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c)Combatre els riscos a l'origen 

d)Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 

mateix a la salut 

e)Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

g)Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball 

h)Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i)Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les 

feines 

 

3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a 

les zones de risc greu i específic 

 

4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
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5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 

l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 

d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 

l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 

s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 

de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 

moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



 

Pàgina 9 de 24 

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

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

TREBALLS PREVIS 

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

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

plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

reaccions químiques) 

 

ENDERROCS 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació de runes 



 

Pàgina 10 de 24 

 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

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

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

 

FONAMENTS 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes 

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

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

ESTRUCTURA 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

reaccions químiques) 

 

RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

-  Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

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

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

reaccions químiques) 

 

INSTAL·LACIONS 

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

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

plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(Annex II del R.D.1627/1997) 
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1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

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

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

treballadors sigui legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzant pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

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

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

terres subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les 

individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis 

auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 

protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre  diferents 

feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

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

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

càrrega i descàrrega 

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

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

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

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

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 

frenada, blocatge, etc. 

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

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

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

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

protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

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

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

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

  

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

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

partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

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

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
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- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 

- Utilització de davantals 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

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

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. 

El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

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

relació amb els vials exteriors 

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

càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

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

 

 

PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 

normativa vigent. 

 

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

quals s'hauran de traslladar els accidentats.  

 

És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 

adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 

garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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ALTRES CONSIDERACIONS 

 

Tot i que alguns dels apartats descrits en aquest punt no seran d’aplicació en 

aquesta obra o no apareixeran pel tipus de construcció, es creu convenient 

d’enumerar-los en cas de que es pugui produir un canvi en el projecte, o algun 

canvi en el procés constructiu o imprevistos que puguin sorgir al llarg de 

l’execució. A més permet tenir una visió més global dels riscos i perills de l’obra. 
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ANNEX 1 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES Data d'actualització: 12/04/2020 

 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

Llei de prevenció de riscos laborals.  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i 

les seves modificacions posteriors.  

 

RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 

prevenció de riscos laborals. 

Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales.  

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 

 

Reglament dels Serveis de Prevenció.  

RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 

31/01/1997) i les seves modificacions posteriors.  

 

REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
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RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Direcció General de Treball, per 

la qual s'inscriu en el registre i publica el VII Conveni Col·lectiu General del 

Sector de la Construcció. 

 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000) 

 

Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  

Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les 

seves modificacions posteriors.  

RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 

d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

 

ORDRE TIN/1071/2010 sobre requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en el centre de treball. 

 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 

23/04/1997) 

 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. 

RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 

23/04/1997) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

de equips de protecció individual. 

RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 

12/06/1997) 
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Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors 

dels equips de treball. 

RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 

07/08/1997) 

 

REIAL DECRET 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 

 

Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a 

vibracions mecàniques. 

RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 

nº 265, 05/11/2005) 

 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 

amb l’exposició al soroll.  

RD 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 

 

RD 836/2003 pel que s’aprova la instrucció complementària “MIE-AEM-2” del 

reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues torre per a obra. 

 

RD 837/2003 pel que s’aprova la instrucció complementària “MIE-AEM-4” del 

reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues mòbils 

autopropulsades. 

 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 

 

Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 

RD 1644/2008 de 10 d’octubre, BOE nº 246 11/10/2008. 
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Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en 

el procés de contractació en el sector de la construcció 

DECRET 102/2008, de 6 de maig, DOGC núm. 5127 -08/05/2008 

 

 

 

 

 

Castellcir, desembre de 2022 

 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Graduat en arquitectura tècnica i edificació 
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ANNEX 2 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

Tanques 
Tanca peatonal 

 

 

 

 

 
 
 
 
A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
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Senyalització 
Advertiment 

 

 
 
 

Senyalització 
Prohibició 
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Senyalització 
Obligació 

 

 

 

Enllumenat 
Senyalització d’obra 
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Baixa Tensió 
Esquema elèctric 
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Tancament d’obra 
Tanques traslladables 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

X 11,08 13,26 22,15 2,00 170504 NP

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si

- - - 170101 NP D5

- - -
170102 

170103
NP D5

- - - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- - - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

22,15 no si

X - 1 X 0,10 0,14 170101 NP D5

170103 NP D5

- - 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

X - 1 X 0,25 0,09 170407 NP -

- - 170201 NP -

- - 170202 NP D5

X - X 0,05 0,01 170203 NP D5

X - X 0,05 0,00 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 

residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 

NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

versió V4 2018

Ruben Valldeoriola Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: PORXO D'ACCÉS COVA DEL TOLL

ELIM ( D ) VAL ( R )

Parc prehistòric de les Coves del Toll Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008

Separació 

selectiva 

prevista pel 

residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         

Tn

Volum real    

m3

Moià

3Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

D5-D8 R5-R10

Volum de 

terres(real)            

m3

Volum de 

terres(aparent) 

m3

Pes de 

terres(real)           

Tn

S'han detectat 

terres 

contaminades

CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

- -

- -

-

-

-

-

-

-

ALTRES

Llots
- -

- -

Altres - -

Volum 

aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D ) VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Avaluació i característiques 

dels residus
Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         

Tn
CER

ELIM      

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 

selectiva 

prevista pel 

residus?

R5

Plàstic R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 

REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008
Obra

Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    

m3
CLA

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 

un gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles

R3-R4-R5

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 

d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 

acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

2022049 egr
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Adreça:

versió V4 2018

Ruben Valldeoriola Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: PORXO D'ACCÉS COVA DEL TOLL

Parc prehistòric de les Coves del Toll Municipi/Comarca: Moià

3Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

m3

35,00% €/m3 Total €/km

12,00 1,90 0,19

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

12,00 1,90 10,00 0,19

-

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

12,00 1,90 10,00 0,19

-

-

12,00 1,90 10,00 0,19

12,00 1,90 10,00 0,19

-

243,65

2,65

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització

R15 Rebliment

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

ÀRIDS I RECICLATS PADRISA, SL

Acer propietat E-1702.17 ÀRIDS I RECICLATS PADRISA, SL

Formigó propietat E-1702.17

ÀRIDS I RECICLATS PADRISA, SL

Paper propietat E-1702.17 ÀRIDS I RECICLATS PADRISA, SL

Plàsitc propietat E-1702.17

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

TERRENYS 

NATURALS

Grava i sorra compacta 14,95 179,42

Argiles

10,00

Grava i sorra solta

TerraplèREBLIMENTS

Terra vegetal

Pedraplè

De perforació

De drenatge

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL: 181,32 179,42 1,90

Transport (unitat/m3)

-

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

-

1,62

Material ceràmic - -

Formigó 0,14 -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses -

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls 0,09 - 1,08

Fusta - -

-

Plàstic 0,01 - - 0,09

- -

VALORACIÓ TOTAL: 10,43

€/Tn 243,65

0,04

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles - -

Paper i cartró 0,00

150,00 €

2,83 7,60

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             

Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

22,15 Tn 11

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 

garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 

a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 

productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 

La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          

Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

0,24 Tn 11 €/Tn

2022049 egr

2 de 2
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PLEC DE CONDICIONS I PRESCRIPCIONS 

 

OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 

 

L’objecte d’aquest document és el de servir de marc de referència en les 

relacions que s’estableixen en l’execució de les obres. Tant pel que fa a les 

condicions tècniques, que fan més precís el contingut d’allò projectat, com pel 

que respecta a la regulació de les relacions entre les parts principals 

interessades: la Direcció de les obres, portada per L’aparellador, el Propietari o 

Promotor i el Constructor. 

 

El Plec de Condicions Tècniques reuneix totes les normes que s'han de complir 

per a la realització de les obres del present Projecte. 

 

Aquest Plec, juntament amb els altres documents que demanen l'article 22 de 

la Llei de Contractes de l'Estat i l'article 63 del Reglament General per a la 

Contractació de l'Estat, constitueix el Projecte que servirà de base per a 

l'execució de les obres. 

 

Les presents Condicions Tècniques seran d'obligada observació pel contractista 

a qui s'adjudiqui l'obra, el qual haurà de fer constar que les coneix i que es 

compromet a executar l'obra amb estricte subjecció a aquestes condicions en 

la proposta que formuli i que serveixi de base per a l'adjudicació. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Les obres objecte del contracte són les que s'especifiquen en els altres 

documents del Projecte, com és ara memòria, amidaments, pressupost i 

plànols. 
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CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS QUE S’HAN D’EMPERAR. 

 

Tots els materials que s'han d'emprar en aquesta obra seran de primera qualitat 

i reuniran les condicions exigides en les condicions generals de tipus tècnic 

previs en el Plec de Condicions de l'Edificació - 1960 i altres disposicions vigents 

referents a materials i models de construcció. 

 

Tots els materials a què fa referència aquest Capítol podran ser sotmesos a les 

anàlisis a proves, per compte de la contracte, que es considerin necessàries per 

acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i que 

calgui emprar haurà de ser aprovat per la Direcció de les obres, amb el 

benentès que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la 

bona pràctica de la construcció. 

 

Els materials no consignats en Projecte que motivessin preus contradictoris 

reuniran les condicions de bondat necessaris, segons criteri de la Direcció 

Facultativa, i el contractista no podrà fer cap reclamació per les condicions 

exigides. 

 

 

NORMES PER A L’ELABORACIÓ DE LES DIVERSES UNITATS D’OBRA 

 

Replanteig. Com a activitat prèvia a qualsevol altre de l'obra, la Direcció 

d'aquesta procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació 

del replanteig fet prèviament a la licitació. Es redactarà l'acta del resultat que 

serà signada per ambdues parts interessades, i es lliurarà un exemplar a la 

Propietat. 

 

Quan de l'esmentada comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte, 

segons criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, 

s'iniciaran les obres, al termini d'execució de les quals començarà a  comptar a 

partir del dia següent a la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. 
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Condicions generals d'execució.- Tots els treballs inclosos en aquest Projecte 

s'executaran acuradament, d'acord amb les bones pràctiques de la 

construcció, segons les condicions establertes en el Plec de Condicions de 

l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura - 1980, i complint estrictament 

les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa; el contractista, doncs, no 

podrà fer servir com a pretext la baixa de subhasta per tal de canviar la seva 

acurada execució ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades 

referents a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a 

determinades activitats que seran d'obligat compliment, com el suara 

esmentat Plec de Condicions de l'Edificació aprovat per l'O.M. del 4-6-76, la 

Norma M.V.- 101/1962, i Accions en l'Edificació la M.V. 102 i següents, referents a 

acers laminats, càlcul i execució d'estructures d'acer laminat en l'edificació, en 

el cas d'emprar-se estructura metàl·lica, o la Instrucció E.H.- 73 per el Projecte i 

l'execució de les obres de formigó armat o en massa. Les instruccions per els 

formigons preparats, la norma bàsica d’instal·lació de gas en edificis habitats, 

normes i reglaments del Ministeri d'Indústria sobre les diferents instal·lacions en 

un edifici i tota altre legislació vigent, complementària o no de l'esmentada, 

aplicables a la construcció. 

 

Si la Direcció Facultativa considerava mala executada alguna part de l'obra, el 

contractista tindrà l'obligació d'enderrocar-la i tornar-la a fer tantes vegades 

com calgui, fins que resti a satisfacció d'aquesta Direcció, sense que aquests 

augments de treball donin dret a percebre cap mena d'indemnització, encara 

que les condicions de mala execució d'obra s'haguessin observat després de la 

recepció provisional, sense que això pugui influir en els terminis parcials o en el 

total d'execució d'obra. 

 

Obligacions exigibles al contractista durant l'execució de l'obra. 

 

Procés dels treballs.- Per a l'execució del programa de 

(1)desenvolupament de l'obra, previst en el número 5 de l'article 63 del 
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vigent Reglament General de Contractació de l'Estat, el contractista 

haurà de tenir sempre a l'obra un nombre de treballadors proporcionat 

a l'extensió del treballs i els tipus de feines que s'estiguin realitzant. 

 

Personal.- Tots els treballs han d'executar-se per persones especialment 

preparades. Cada ofici ordenarà el seu treball harmònicament amb els 

altres, procurant sempre de facilitar-ne la marxa, en profit de la bona 

execució i rapidesa de la construcció, ajustant-se tant com sigui possible 

a la planificació econòmica de l'obra prevista en el Projecte. 

 

El contractista haurà de restar a l'obra durant la jornada de treball, però hi 

podrà estar representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per rebre 

instruccions verbals i signar rebuts i plànols o comunicacions que se li adrecin. 

 

En tota l'obra amb pressupost superior a cinc milions de pessetes i per a 

les que en el respectiu Plec de clàusules particulars es determini, el 

contractista estarà obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu 

compte, un constructor amb titulació professional adequada, que 

intervingui en totes les qüestions de caràcter tècnic relacionades amb la 

contracta. 

 

Llibre Oficial d'Ordres, Assistència i Incidències.- Per tal que en tot moment es 

pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i de les incidències de l'obra, 

es portarà, mentre aquesta duri, el Llibre d'ordres, Assistència i Incidències, en el 

qual quedaran reflectides les visites facultatives realitzades per la Direcció de 

l'obra, les incidències sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin 

per determinar amb exactitud si per la contracte s'han complert els terminis i les 

fases d'execució previstos per la realització del projecte. 

 

Respecte a això, a l'hora de formalitzar el contracte es diligenciarà 

aquest llibre, i es lliurarà a la contracte en la data de començament de 

les obres per conservar-lo a l'oficina de l'obra, on estarà a disposició de 

la Direcció Facultativa. 
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L'Arquitecte Director de l'obra, l'Aparellador i els altres facultatius 

col·laboradors en la direcció de les obres, hi aniran deixant constància, 

mitjançant les referències oportunes, de les seves visites i inspeccions i de 

les incidències que hi sorgeixin i que obliguin a qualsevol modificació del 

projecte, així com de les ordres que hagi de donar al contractista 

respecte a l'execució de les obre les quals seran d'obligat compliment. 

 

Aquest llibre també estarà, amb caràcter extraordinari a disposició de 

qualsevol autoritat del Departament que, degudament designada per 

a això, hagués d'efectuar algun tràmit i inspecció en relació amb l'obra. 

 

Les anotacions en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències donaran fe 

a efectes de determinar les possibles causes de resolució i incidències 

del contracte. Això no obstant, quan el contractista no hi estigui 

d'acord, podrà al·legar en descàrrec seu totes aquelles raons que 

abonin la seva postura, aportant-hi les proves que estimi pertinents. El fet 

d'efectuar una ordre a través del corresponent assentament en aquest 

llibre, no serà obstacle perquè quan la Direcció Facultativa ho cregui 

convenient s'efectuï la mateixa ordre també per ofici. La dita ordre es 

reflectirà també en el Llibre d'Ordres. 

 

Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la 

realització d'un nombre diferent d'aquelles, en més o en menys de les 

que figuren en l'estat de mesures del pressupost, haurà de ser coneguda 

i autoritzada amb caràcter previ a la seva execució pel Director 

Facultatiu, fent constar en el Llibre d'Obra tant l'autorització esmentada 

com la comprovació posterior de la seva execució. 

 

En el cas de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà 

pretendre, en cap cas, l'abonament de les unitats d'obra que 

s'haguessin executat de més respecte a les figurades en projecte. 
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INSTAL·LACIONS AUXILIARS I PRECAUCIONS A ADOPTAR DURANT LA 

CONSTRUCCIÓ 

 

L'execució de les obres que figuren en aquest projecte requerirà les 

instal·lacions auxiliars següents: Tanca, grua i bastida. 

 

Les precaucions a adoptar durant la construcció seran les previstes a 

l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball aprovada per O.M. de 

9-3-71. 

 

 

FORMA DE MESURA I VALORACIÓ DE LES DIFERENTS UNITATS D'OBRA I 

ABONAMENT DE 

LES PARTIDES ALÇADES 

 

Mesures.- La mesura del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen la present 

s'efectuarà aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura que li sigui 

apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en pressupost, unitat 

completa, partida alçada, metres quadrats, cúbics o lineals, quilograms, etc. 

 

Tant les mesures parcials com les que s'efectuïn a la fi de l'obra es realitzaran 

conjuntament amb el contractista, i s'estendran les actes corresponents, que 

seran signades per ambdues parts. 

 

Totes les mesures que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment 

executades, no tenint el contractista dret a reclamació de cap mena, per les 

diferències que es produïssin entre les mesures que es facin i les que figurin en 

l'estat de mesures del projecte, així com tampoc pels errors de classificació de 

les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoració. 
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Valoracions.- les valoracions de les unitats d'obra que figurin en aquest projecte 

s'efectuaran multiplicant el nombre d'aquestes resultants de les mesures pel 

preu unitari que els és assignat en el pressupost. 

 

En el preu unitari al·ludit en el paràgraf anterior es consideren incloses les 

despeses del transport de materials, les indemnitzacions o pagaments que 

s'hagin de fer per qualsevol concepte, així com tota mena d'impostos fiscals 

que gravin els materials per l'Estat, Província o Municipi, durant l'execució de les 

obres, així com tota classe de càrregues socials. També aniran a compte del 

contractista els honoraris, taxes i altres impostos i gravàmens que s'originin amb 

motiu de les inspeccions, aprovació i comprovació de les instal·lacions amb 

què és dotat l’immoble. El contractista no tindrà dret a demanar cap 

indemnització per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d'obra hi 

ha compresos tots els materials accessoris i operacions necessàries per deixar 

l'obra acabada i en disposició de rebre's. 

 

Valoració de les obres no acabades o incompletes.- Les obres acabades 

s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. Quan, a 

conseqüència de rescissió o una altre causa, calgués valorar obres incompletes 

s'aplicaran els preus del Pressupost, sense que pugui pretendre's cada valoració 

de l'obra fraccionada, en una altra forma que l'establerta en els quadres de 

descomposició de preus. 

 

Preus contradictoris.- Si s'esdevingués algun cas excepcional i imprevist en el 

qual calgués la designació de preus contradictoris entre l'Administració i el 

contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix 

l'article 150, paràgraf 2n. del Reglament General de Contractació de l'Estat. 

 

Relacions valorades.- El Director de l'obra formularà mensualment una relació 

valorada del treballs executats des de l'anterior liquidació, amb subjecció als 

preus del pressupost. 6.9.- El contractista, que presenciarà les operacions de 

valoració i mesura, per estendre aquesta relació tindrà un termini de deu dies 
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per examinar-les. Durant aquest termini haurà de donar la seva conformitat o, si 

no fer les reclamacions que consideri convenients. 

 

Aquestes relacions valorades no tindrà sinó caràcter provisional a bon compte, 

i no suposa l'aprovació de les obres que s'hi compren. Es formarà multiplicant els 

resultats de la mesura pels preus corresponents i descomptant, si calgués, la 

quantitat corresponent al tant per cent de baixa o millora produït en la licitació. 

 

Obres que s'abonaran al contractista i preus d'aquestes.- S'abonaran al 

contractista de l'obra que realment executi segons el projecte que serveix de 

base al Concurs, o les modificacions d'aquest, autoritzades per la superioritat, o 

a les ordres que d'acord amb les seves facultats li hagi comunicat per escrit el 

Director de l'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als preceptes del contracte 

i sense que el seu import pugui excedir de la xifra total dels pressupostos 

aprovats. En conseqüència, al nombre d'unitats que es consignen en el 

projecte o en el pressupost no podrà servir-li de fonament per fer reclamacions 

de cap mena, tret dels casos de rescissió. 

Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final, s'abonaran les obres 

fetes pel contractista als preus d'execució material que figuren en el pressupost 

per a cada unitat d'obra.  

 

Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no reglat exactament en les 

condicions de la contracta, però que tanmateix sigui admissible segons criteri 

del Director, caldrà fer-ho conèixer a la Superioritat, proposant alhora la rebaixa 

de preus que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar l'obra, el contractista 

quedarà obligat a conformar-se amb la rebaixa acordada. 

 

Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figuren 

en el projecte, s'avaluarà el seu import als preus assignats a altres obres o 

materials anàlegs si n'hi hagués, i si no, es discutirà entre el Director de l'obra i el 

contractista, sotmetent-los a l'aprovació superior. Els nous preus convinguts per 

l'un o l'altre procediment se subjectaran sempre al que s'estableix al paràgraf 6-

12 d'aquest apartat. 
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Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera se li augmentarà el tant per 

cent adoptat per formar el pressupost de contracte, i de la quantitat que se 

n'obtingui es descomptarà allò que proporcionalment correspongui a la 

rebaixa feta, en el cas que n'hi hagi. 

  

Quan el contractista, amb l'autorització del Director de l'obra, fer servir materials 

de preparació més acurada o de dimensions més grans que el que estipula el 

projecte, substituint una classe de fàbrica per una altra que tingui assignat més 

preu, fent amb dimensions més grans qualsevol altre modificació que sigui 

beneficiosa a parer de l'Administració, no tindrà dret, tanmateix, sinó al que 

correspondria si hagués construït l'obra subjectant-se estrictament a allò que 

s'havia projectat i contractat. 

 

Les quantitats calculades per a obres accessòries, encara que figurin per una 

partida alçada del pressupost, no seran abonades sinó als preus de la 

contracta, segons les condicions d'aquesta i els projectes particulars que s'hi 

formés o, en el seu defecte, per allò que resulti de la mesura final. 

 

Abonament de les partides alçades.- Per a l'execució material de les partides 

alçades que figuren en el projecte d'obra, a les quals afecta la baixa de 

subhasta, caldrà obtenir l'aprovació de la Direcció Facultativa. En aquest sentit, 

abans de procedir a la seva realització es sotmetrà a la seva consideració el 

detall desglossat de l'import, al qual, si és de conformitat, podrà executar-se. De 

les partides unitàries o alçades que figuren en l'estat de mesures o pressupost, 

caldrà justificar les que s'indiquen amb els números, i les restants seran 

d'abonament íntegre. Un com 

realitzades les obres, seran abonades al contractista en el preu aprovat a què 

es fa referència en el paràgraf anterior. 
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TERMINI DE GARANTIA I PROVES DE VISTES PER A LA RECEPCIO 

 

Recepció provisional.- Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes 

presumiblement en les condicions exigides, es procedirà a la seva recepció 

provisional dintre del mes següent a la seva finalització. 

 

A l'acte de recepció hi haurà el propietari o el representant designat per el 

contractant, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el 

contractista, i s'estendrà l'acta corresponent.  

 

En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord 

amb el que disposa el paràgraf 4rt. de l'article 170 del Reglament General de 

Contractació de l'Estat.  

 

El termini de garantia començarà a comptar-se a partir de la data de la 

recepció provisional de l'obra. 

 

En la recepció provisional de les obres, el contractista haurà de presentar les 

autoritzacions pertinents dels Organismes oficials de la província per a l'ús i 

posada en servei de les instal·lacions que així ho requereixin. No s'efectuarà 

aquesta recepció provisional de les obres ni, lògicament, la DEFINITIVA, si no es 

compleix aquest requisit. 

 

Recepció definitiva.- Dintre del mes següent al compliment del termini de 

garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres. Si les obres es 

trobaven en les condicions degudes, es rebran amb caràcter definitiu i 

s'estendrà l'acta corresponent; amb això el contractista quedarà lliure de tota 

responsabilitat, excepte la que pogués derivar-se per vicis ocults de la 

construcció, per incompliment del contracte, d'acord amb el que estipula 

l'article 175 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 

 

Termini de garantia.- Sense perjudici de les garanties que expressament es 

detallen en el plec de clàusules administratives, el contractista garanteix en 
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general totes les obres que executa, així com els materials utilitzats i la seva 

bona manipulació. 

 

El termini de garantia serà d'UN ANY, i durant aquest període el contractista 

corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les 

avaries que per aquest motiu es produeixin, tot això pel seu compte i sense dret 

a cap indemnització; en cas de resistència, l'Administració efectuarà aquestes 

obres amb càrrec a la fiança. 

 

El contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera 

persona, derivada de l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o 

disposicions legals relacionades amb l'obra. Un cop aprovada la recepció i 

liquidació definitiva de les obres, la Propietat prendrà l'acord respecte a la 

fiança depositada pel contractista. 

 

Feta la recepció definitiva de l'obra, el contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat, excepte la referent al vicis ocults de la construcció, deguts a 

incompliment del contracte per part de l'empresari, dels quals respondrà en el 

termini de quinze dies. Transcorregut aquest termini quedarà totalment 

extingida la responsabilitat. 

 

Proves per a la recepció.- Prèviament a l'execució de les unitats d'obra, els 

materials haurà de ser reconeguts i aprovats per la Direcció Facultativa. Si 

s’haguessin manipulat o col·locat sense obtenir la dita conformitat, hauran de 

ser retirats tots aquells que l'esmentada direcció rebutja, dins un termini de 

trenta dies. 

 

El contractista presentarà oportunament mostres de cada classe de material a 

l’aprovació de la Direcció Facultativa, les quals es conservaran per efectuar al 

seu dia la comparació confrontació amb els que s'utilitzin a l'obra. 
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Sempre que la Direcció Facultativa ho cregui convenient, seran efectuades a 

compte de la contracte les proves i anàlisis que permetin d'apreciar les 

condicions dels materials que s'han d'emprar. 

 

 

CESSIONS I SUBCONTRACTE 

 

Cessions.- L'Empresa que resulti adjudicatària de la licitació a què es refereix 

aquest Plec, no podrà cedir els drets derivats del contracte.  

 

Subcontracte.- Perquè l'Empresa o contractista que resulti adjudicatari pugui 

subcontractar l'execució de diverses unitats d'obra, fent ús de les possibilitats 

que li concedeixen els articles 184, 185 i 186 del vigent Reglament General de 

Contractació de l'Estat, a més de complir els requisits i tràmits que hi són 

previstos, haurà de sol·licitar de la Propietat, per escrit, l'autorització per 

subcontractar, manifestar la classificació que ostentin les empreses o 

contractistes amb el quals pretengui d'efectuar aquests subcontractes. La 

Propietat queda facultada per rebutjar-los, totalment o parcialment, quan, 

segons criteri de la Direcció Facultativa de les obres, no reuneixen les 

condicions tècniques que garanteixin una bona execució de les unitats d'obra 

objecte del subcontracte. 

 

 

CLÀUSULES FINALS 

 

El contractista, d'acord amb la Direcció Facultativa, lliurarà en l'acta de 

recepció provisional els plànols de totes les instal·lacions efectuades a l'obra, 

amb les modificacions o estat definitiu en què han quedat.9-2El contractista es 

compromet igualment a lliurar a la Propietat les autoritzacions que 

perceptivament han d'expedir altres Departaments i autoritats locals per a la 

posada en servei de les instal·lacions esmentades. 
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També van a compte del contractista tots els arbitris, llicències municipals, 

tanques, enllumenat, multes, etc., que motivessin les obres des del seu inici fins a 

l'acabament total.  

 

El contractista, durant l'ANY que va entre la recepció provisional i la definitiva, 

serà el conservador de l'edifici, on tindrà el personal suficient per atendre totes 

les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar encara que l'establiment fos 

ocupat o utilitzat per la propietat abans de la recepció definitiva. 

 

Per tot allò que no s'ha detallat expressament en els articles anteriors, i en 

especial sobre les condicions que hauran de reunir els materials que es facin 

servir a l'obra, així com l'execució de cada unitat d'obra i les normes per a la 

seva mesura i valoració, regirà el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 

General d'Arquitectura 1960. 

 

Seran de compliment obligat les Normes Tecnològiques de l'Edificació que 

s'especifiquen en la memòria del projecte. 

 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

Es comunicarà a la Direcció Facultativa la data d’inici de l’obra amb antelació 

suficient. Es sotmetrà a la Direcció, l’execució, posta en obra i qualitat del 

materials. 

 

La Direcció facilitarà quant sigui requerit pel constructor, els detalls de l’obra o 

els tipus de materials que calgui emprar. 

 

El constructor tindrà de tenir el vist i plau de la Direcció Facultativa, per a tots els 

materials que s’utilitzin a l’obra. També facilitarà una relació de tots els 

industrials que intervinguin en la construcció i acabats de l’obra. 
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La Direcció Facultativa podrà introduir canvis si així ho requereix la bona marxa 

de l’obra. 

 

Resolent els dubtes que es presentin durant el transcurs de la construcció, 

sempre en el seu aspecte tècnic. 

 

El contractista seguirà les Normes de la Bona Construcció, fent tot allò que sigui 

necessari, encara que no estigui expressament indicat en la documentació del 

Projecte. 

 

L’arquitecte podrà ordenar l’enderroc de l’obra defectuosa, així com fer 

substituir els elements deficients ó degradats, encara que ja estiguin col·locats, 

amb càrrec a la contractació. 

 

Les mesures de tots els elements i parts s’ajustaran a la construcció. En el 

pressupost es consideren inclosos, a més dels detalls assenyalats, tot el que sigui 

necessari pel bon acabat de l’obra. 

 

 

 

 

 

Castellcir, desembre de 2022 

 

 

 

 

Rubèn Valldeoriola Domínguez 

Graduat en arquitectura tècnica i edificació 



   
B -  MATERIALS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B02 -  EXPLOSIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Explosiu elaborat a base de nitroglicerina i nitrat amònic, absorbits en un producte plàstic
com la nitrocel·lulosa.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de ser transportable i s'ha de poder utilitzar de manera segura, sense risc per a les
persones que el manipulin.   
Ha d'estar catalogat i homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia.   
Ha de portar un certificat d'aprovació d'ús, amb la garantia que ha superat els assaigs de
fricció, de penetració i d'impacte.   
Els cartutxs han de ser resistents a l'acció de l'aigua i de la humitat.
La metxa ha d'estar formada per un nucli de pòlvora negra embolicada amb diverses capes de fil
i materials aïllants.
El temps de combustió de la metxa ha d'estar degudament controlat.
El detonador ha d'estar format per una càpsula d'alumini amb materials explosius a l'interior.

L'explosiu i la metxa han d'estar oficialment homologats i catalogats per la Direcció General
de Mines.   
Pes específic de l'explosiu:  14 kN/m3
Velocitat de detonació:  5000 m/s
Temps de combustió de la metxa:  2 min/m   
Toleràncies:   
- Temps de combustió de la metxa:  ± 5%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. El personal per a
la manipulació, transport i custòdia ha d'estar degudament qualificat i autoritzat.
Sense que es produeixin cops o condicions que posin en perill la seguretat del transport.
L'explosiu s'ha de subministrar separat dels altres elements.   
Els envasos i embalatges han de ser de materials inerts o apropiats a la naturalesa del seu
contingut. Han d'estar homologats per l'Administració competent i han de portar els
corresponents senyals de perillositat així com etiquetes identificatives del seu contingut.
Els senyals i etiquetes han de complir les característiques especificades en la ITC15 i en el
capítol I del Títol IV del Reglament d'explosius vigent.   
Emmagatzematge: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. En llocs
expressament habilitats a l'efecte secs i que no estiguin sotmesos a temperatures altes. La
metxa no ha d'estar en contacte amb olis, petrolis o benzines.   
No es poden emmagatzemar en comú matèries incompatibles.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra.
Aquest criteri inclou el subministrament dels elements auxiliars que calguin.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.   
Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas
complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero.   
Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/1263/2009, de 21
de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 y 15,
del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.   
Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del
Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
En l'interior dels envasos hi haurà instruccions referents a la seguritat de la manipulació,
emmagatzematge, ús i eliminació, amb indicació, en el seu cas, de tots els dispositius i
accessoris necessaris per a un funcionament fiable i segur. Les instruccions de seguritat han
d'incloure les dades especificades en l'article 140 del REAL DECRETO 230/1998.   
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Els elements han d'estar marcats segons el que s'especifica en la ITC2 vigent del reglament
d'explosius.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B064E35B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.   
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:   
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- 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.   
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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
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- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3   

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+   
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:   
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals   
Dosificacions de pastat:   
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:   

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3   

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
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barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
- Contingut de ciment per m3   
- Relació aigua/ciment   
- Tipus, classe i marca del ciment   
- Contingut en addicions   
- Contingut en additius   
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha   
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té   

- Identificació del ciment, additius i addicions   
- Designació específica del lloc de subministrament   
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega   
- 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
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<= 2   
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:   

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2   

- Massissos:   
- Temps de formigonament <= 1 setmana   

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.    
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.   
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:   
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la

freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   

- 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
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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
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assaigs d'informació.   
- Assaigs d'informació:   
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:   

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.   

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.   
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):   
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96   
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B06A -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR RECICLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06A760B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó fabricat amb granulat gruixut reciclat procedent del matxuqueix de residus de formigó,
en  una proporció <= 20% del pes total del granulat gruix, 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 HRM pel formigó reciclat en massa, HRA per al formigó reciclat armat   
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2   

- HRM = 20,25,30,35,40
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- HRA = 25,30,35,40   
- 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 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.   
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.   
En ambients d'exposició H o F:   
- S'introduirà un contingut mínim del 4,5% d'aire oclòs, mitjançant additiu inclusor d'aire
- L'àrid reciclat serà estable front a solucions de sulfat sòdic o magnèsic   
Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s'haurà de conèixer la procedència del granulat
reciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents als sulfats   
Si el formigó reciclat està exposat a l'aigua marina, s'haurà de conèixer la procedència del
granulat reciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents a
l'aigua de mar   
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 amb granulat reciclat (HRM):  2.300 kg/m3
- Formigons armats amb granulat reciclat  (HRA):  2.500 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
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- 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.   
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   
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- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):   

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3   

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm   
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:   
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.   
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.   
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm   
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%   
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.   
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.   
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.   
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.   
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS   
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:   
- Identificació del subministrador   
- Número de sèrie de la fulla de subministrament   
- Data i hora de lliurament   
- Nom de la central de formigó   
- Identificació del peticionari   
- Quantitat de formigó subministrat   
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió   
- Tipus de consistència   
- Grandària màxima del granulat   
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08   

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:   
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- 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

inferiors a 6,00 metres   
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.   
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.   
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:   
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).   

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.   
Control de fabricació i recepció.   
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó   
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la

freqüència indicada, els següents assaigs:   
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:   
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- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)   
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)   
- Terrossos d'argila (UNE 7133)   
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)   
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)   

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:   
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)   
- Substàncies perjudicials (EHE)   

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)   

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.   
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.   
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.   
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):   

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:   
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.   
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 3   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 1

- Altres casos:  N >= 4   
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50   

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2

- Altres casos:  N >= 6   
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn   
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.   
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:   
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- 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
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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
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.   

   
____________________________________________________________________________
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B07 -  MORTERS DE COMPRA

B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter adhesiu   
- Morter sintètic de resines epoxi   
- Morter refractari   
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres   
- Morter de ram de paleta   
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.   
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.   

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:   
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en

dispersió millorats).   
ADHESIU CIMENTÓS (C):   
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
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- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2   
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:   
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.   
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.   
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7   
MORTER POLIMÈRIC:   
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.   
Granulometria:  0 - 2 mm   
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2   
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat

menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),

es inferior o igual al valor que figura especificat   
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:   
- Característiques dels morters frescos:   

- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos   

- Característiques dels morters endurits:   
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)   
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que

li siguin aplicables)   
- Característiques addicionals per als morters lleugers:   

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3   
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:   

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)   

- Reacció davant del foc:   
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.   
Temps màxim d'emmagatzematge:   
- Morter adhesiu:  1 any   
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.   
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge   
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Instruccions d'us:   

- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que

està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la

mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació   

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:   
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A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter   
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.   
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:   
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B2A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:   
S'han considerat els elements següents:   
- Barres corrugades   
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   
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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.   
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:   
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:   
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica   
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 geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.   
- Característiques mecàniques de les barres:   

- Acer soldable (S)   
- Allargament total sota càrrega màxima:   

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%   

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):   
- Allargament total sota càrrega màxima:   

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%   

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08   

+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    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 ¦
+----------------------------------------------------------+   
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25   

32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o

elaborada amb soldadura.   
Toleràncies:   
- Massa:   

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal   

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.   

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PORXO A L'ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

 Pàgina:    19



Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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.   
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- 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
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distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.   
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.   
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.   
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z5011,B44Z501A,B44Z5021.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1   
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1   
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons

UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5   
S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Amb soldadura   
- Amb cargols   
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):   
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- Una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:   

UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5   
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:   
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051   
PERFILS FORADATS:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1   
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:   
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2   
PERFILS CONFORMATS EN FRED:   
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.   
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.   
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
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Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3   
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
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que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.   
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.   
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.   
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).   
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.   
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.   
Toleràncies de fabricació:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3   
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:   
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.   
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.   
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.   
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.   
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.   
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.   
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
PERFILS GALVANITZATS:   
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.   
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.   
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.   
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.   
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.   
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

DF   
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.   
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UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.   
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.   
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.   
OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero (PG-3).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:   
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva

designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)

i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.   
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.   
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions   
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació   
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és

procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:   

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals,
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:   
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:   
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es

requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text

clar   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:   
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:   
- La designació abreujada
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- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el
document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)   

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.   
OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).   
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:   

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada:  e > 40 mm   

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:   
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)   

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:   
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)   

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:   
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)   

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).   

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:   
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.   
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:   
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i

assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment
ple de material d'aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.   
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.   
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.   
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.   
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:   
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm   
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Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.   
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.   
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.   
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:   
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.   
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89ZPP60.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis   
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid

de calç o la calç apagada   
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a

l'alcalinitat   
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió   
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie   
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o

sintètiques i dissolvents   
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats   

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador   

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades   
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa   
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- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie   
PINTURA A LA COLA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  2 h
- Totalment sec:  4 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
PINTURA A LA CALÇ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.   
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.   
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.   
PINTURA AL CIMENT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.   
PINTURA AL LÀTEX:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, ni dipòsits durs   
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar

una capa uniforme després de l'assecat   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 30
- Totalment sec:  < 2 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
PINTURA PLÀSTICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de

putrefacció, pells ni materies extranyes.   
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   

- Pes específic:   
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3   

- Rendiment:  > 6 m2/kg   
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <

80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:   
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes   
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
PINTURA ACRÍLICA:   
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Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,

corró o procediments pneumàtics   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie.   
ESMALT GRAS:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h   
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.   
ESMALT SINTÈTIC:   
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%   
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats   
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):

< 0,12   
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
- Resistència química:   
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- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies   

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:   
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als

detergents.   
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h   
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.   
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h   
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h   
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.   
ESMALT EPOXI:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h   
Ha de tenir bona resistència al desgast.   
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.   
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):   
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2   
Resistència a la temperatura:  80°C   
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   

- Pes específic:  < 17 kN/m3   
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   
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- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes   
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
Subministrament: En pots o bidons.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
PINTURA A LA CALÇ:   
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
PINTURA AL CIMENT:   
Subministrament: En pols, en envasos adequats.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat   
- Toxicitat i inflamabilitat   
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components   
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Toxicitat i inflamabilitat   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Instruccions d'ús   
- Temps d'estabilitat de la barreja   
- Temperatura mínima d'aplicació   
- Temps d'assecatge   
- Rendiment teòric en m/l   
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- Color   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui

les dades exigides a les especificacions.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16

02 26).   
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Esmalt sintètic:   

- Assaigs sobre la pintura líquida:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26   

- Esmalt de poliuretà:   
- Assaigs sobre la pintura líquida:   

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
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així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.   
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.   
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   

   
____________________________________________________________________________
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G22 -  MOVIMENTS DE TERRES

G222 -  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2225CX1.

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

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:    
- 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   
Excavacions amb explosius:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l'explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
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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.   
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:   
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:   
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.   
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:   
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de

barrinades
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa
- Tipus d'explosor
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers   
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus
d'explosius i dels detonadors.   
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció
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d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer
segons el que determina l'UNE 22381.   
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma
UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.   
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.   
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou
programa de voladures.   
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.   
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb
explosius.   
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.   
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.   
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a
l'ús definitiu previst.   
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.   
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.   
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.   
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió
cap a l'exterior.   
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha
de ser designat especialment per la DF.   
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.   
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.   
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.   
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.   
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui
la flama.   
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada
teòricament.   
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.   
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.   
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.   
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb,
inclús a l'aire lliure.   
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la
detonació.   
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la
mateixa persona que va preparar l'enceb.   
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.   
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar
la flama.   
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han
de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les
metxes.   
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.   
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui
degudament senyalitzada.   
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.   
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.   
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.   
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front,
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.   
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un
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d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els
treballs i avisar a la DF.   
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és
amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.   
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha
d'encendre primer.   
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.   
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.   
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.   
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es
produeixin tempestes.   
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.   
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin
ser disparats amb seguretat.   
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi
per a l'accionament de l'explosor.   
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit.
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia
han de ser homologats.   
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS   
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera   
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras   

   
____________________________________________________________________________
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G224 -  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G22430X1.

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

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   
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°   

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.   

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PORXO A L'ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

 Pàgina:    39



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.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

G2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2R35037.

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

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

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
TERRES:   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:   
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

G2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2RA7580.

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
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mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

G31 -  RASES I POUS

G315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G31575X1.

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
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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
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:   
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.   
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la 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.   
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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.   
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:   
No es necessari la compactació del formigó.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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.   
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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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
G4 -  ESTRUCTURES

G44 -  ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4435111,G4415115,G4445122,G44151X1,G44151X4.

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

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.   
S'han considerat els elements següents:   
- Pilars   
- Elements d'ancoratge   
- Bigues   
- Biguetes   
- Corretges   
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)   
S'han considerat els tipus de perfils següents:   
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2   
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2   

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1   

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1   

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2   

S'han considerat els acabats superficials següents:   
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant   
- Galvanitzat   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació amb soldadura   
- Col·locació amb cargols   
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig i marcat dels eixos   
- Col·locació i fixació provisional de la peça   
- Aplomat i anivellació definitius   
- Execució de les unions, en el seu cas   
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.   
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.   
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.   
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.   
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.   
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La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.   
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.   
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.   
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.   
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.   
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.   
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.   
Toleràncies d'execució:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a

l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80

de l'EAE.    
PILARS:   
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.   
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.   
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.   
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.   
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:   
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no

inferior a 1:2 o formigó fi   
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE   
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.   
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.   
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.   
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.   
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:   
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca   
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.   
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.   
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.   
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:   
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira   
Toleràncies d'execució:   
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:   

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm   

- Diàmetre dels forats:   
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2

de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del

PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE   
- Posició dels forats:   

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a
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l'article 76.2 de l'EAE   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.    
Els mètodes de protecció podran ser:   
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.   
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.   
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.   
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.   
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.   
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.   
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.   
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.   
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.   
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.   
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.   
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.   
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.   
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.   
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.   
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.   
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.   
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.    
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.   
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.   
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.   
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.   
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.   
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:   
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.   
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
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640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.   
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.   
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.   
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.   
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.   
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.   
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.   
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .   
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.   
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.   
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:   
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.   
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.   
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.   
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:   
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:   
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors   
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.   
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.   
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.   
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.   
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.   
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.   
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.   
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:   
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:   
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la

DF.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Orden 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).   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.   
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:   
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix

distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i

del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.   
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.   
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.   
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.    
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
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-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.   
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.   
UNIONS SOLDADES:   
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.   
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.   
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.    
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.   
UNIONS CARGOLADES:   
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.   
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.   
UNIONS SOLDADES:   
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.   
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.   
UNIONS CARGOLADES:   
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.   
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.   
UNIONS SOLDADES:   
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
UNIONS SOLDADES:   
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.   
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.   
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.   
UNIONS CARGOLADES:   
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PORXO A L'ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

 Pàgina:    50



elements secundaris com rigiditzadors.    
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
UNIONS SOLDADES:   
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.   
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.   
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats   

   
____________________________________________________________________________

   

   
G8 -  REVESTIMENTS

G8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G8B72A25.

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

Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació
definida, mitjançant un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos
nominals de pel·lícula seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema
de pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE.   
S'han considerat els elements següents:   
- Estructures
- Paraments   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de

la pintura d'acabat   
- Aplicació de capes de pintura intermèdies.
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim:
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs   
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de
soldadures, greixos, humitat superficial i revestiments existents
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura
a aplicar   
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller
amb un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec   
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder
diferenciar-les.   
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el
fabricant davant un possible contacte amb l'aigua.   
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu
muntatge   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.   
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.   
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El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.   
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.   
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.   
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície a pintar.   
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.   
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
G9 -  FERMS I PAVIMENTS

G9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

G9GA -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9GA6U34.

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

Paviments de formigó.
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:   
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i
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pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial   
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en

massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots
dos casos eventualment dotat de junts longitudinals   

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:   
- Amb estenedora de formigó   
- Amb regle vibratori   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura   
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura   
Paviments per a carreteres amb formigó HF:   
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament
- Col·locació del formigó
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals
- Acabament de les vores i 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.   
Les lloses no han de tenir esquerdes.   
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.   
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.   
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.   
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.   
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.   
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:   

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m   

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:   
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o
ranurat longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els
vorals.   
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):   
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa   
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula
550.9 del PG 3 vigent.   
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm   
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%   
Toleràncies d'execució:   
- Desviacions en planta:  ± 30 mm   
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
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s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.   
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.   
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.   
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.   
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.   
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.   
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.   
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.   
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.   
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construïda.   
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.   
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.   
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.   
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.   
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.   
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.   
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de
30 minuts.   
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès
entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.   
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba.   
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.   
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.   
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.   
PAVIMENT PER A CARRETERES:   
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que
compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.   
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.   
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar
seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.   
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les
tècniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.   
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article
550.5.11 del PG 3 vigent.   
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ESTESA AMB ESTENEDORA:   
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No
tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).   
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.   
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.   
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.   
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<= 1 mm.   
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.   
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.   
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.   
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.   
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:   
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.   
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:   
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
PAVIMENT PER A CARRETERES:   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   
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).   
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).   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de la capa sobre la que s'ha d'estendre el formigó.   
- Execució d'un tram de prova.   
- Control del procés de fabricació del formigó.   
- Mesura de la temperatura i humitat ambient.   
- Mesura de la consistència del formigó.   
- Comprovació del gruix estès.   
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 550.9 del PG 3 vigent; els controls del tram
de prova seran els indicats a l'apartat 550.6.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la
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realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la
fórmula de treball i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Macrotextura superficial mitjançant el mètode volumètric, segons UNE-EN 13036-1
- Gruix de la capa
- Homogeneïtat del formigó
- Resistència a flexotracció del formigó (UNE-EN 12390-5)
- Verificació de l'aspecte superficial de la capa
- Verificació de l'absència de defectes superficials importants
- Regularitat superficial, mitjançant determinació de l'Índex de Regularitat Internacional

(IRI), segons NLT-330
- Resistència al lliscament (CTRS), segons UNE 41201 IN   
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 550.9 del PG 3 vigent.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es defineix com a lot de control la part de paviment executat que no supera els límits de:   
- Superfície màxima = 3500 m2
- Longitud màxima = 500 m
- Temps d'execució <= 1 dia   
La unitat d'acceptació o rebuig ha de ser la llosa individual emmarcada entre junts.   
Els criteris de presa de mostres per a cada element a controlar seran els indicats a l'article
550.9.3 del PG 3 vigent.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
S'adoptaran els criteris indicats a l'apartat 550.10 del PG 3 vigent.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
G9 -  FERMS I PAVIMENTS

G9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

G9ZZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A FERMS I PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9ZZ11X3,G9ZZ11X2,G9ZZ11X4,G9ZZ11X1,G9ZZ11X5,G9ZZ11X8,G9ZZ11X9.

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

Formació de base d'anivellament i transició amb morter de ciment o de resines epoxi,
col·locada manualment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Execució de llit d'anivellament sobre la superfície d'assentament del junt
- Execució de la transició entre la rasant i el perfil (opcional)   
CONDICIONS GENERALS:   
Si es disposa com a transició, ha d'haver continuïtat entre el ferm i la base a fi d'assegurar
la bona rodadura. No s'admeten esquerdes o desnivells entre aquesta zona i la rasant o el
perfil.   
Les capes executades com a llit i laterals -si n'hi ha-, del junt, han de tenir dimensions
ajustades als valors recomanats pels fabricants.   
Ha de donar una superfície d'assentament plana i paral·lela a la superfície dels taulers.   
Gruix del llit d'assentament:  >= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per aconseguir una perfecta adherència, les superfícies del tauler dins de la caixa del junt
han d'estar seques, netes i exentes de beurada superficial.   
S'ha d'evitar l'aplicació de material sobre angulars metàl·lics, ja que la vibració deguda a
falles d'ancoratge produiria la seva ruptura.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

l de volum realment executat mesurat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PORXO A L'ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

 Pàgina:    56



   
____________________________________________________________________________

   

   

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN PORXO A L'ENTRADA DE LA COVA DEL TOLL
SITUAT AL PARC PREHISTÒRIC DE LES COVES DEL TOLL

 Pàgina:    57



K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K218X030,K218X040,K218X050.

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

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa

sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs, repicat o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   
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ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:   
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.   
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
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.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   
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.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les 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.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:   
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.   
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:   
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:   
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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