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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest Projecte executiu "per a la estabilització dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles" es 
redacta a petició de l'ajuntament Banyoles per tal de corregir els efectes de l'erosió als marges del rec 
d'en Teixidor entre el Passeig de Lluis M. Vidal i el Passeig de la Generalitat. 

El rec d'en Teixidor és un dels cinc recs que donen sortida a l'aigua de l'estany. Els altres quatre són 
el rec de ca n'Hort, el rec de la Figuera d'en Xo, el rec Major i rec de Guèmol. 

 

2. ANTECEDENTS 
Històricament l'Estany desguassava les seves aigües de manera natural inundant la plana. A partir de 
l'establiment dels primers habitants a l'alta edat mitjana (s. IX-X) es van començar a construir els 
primers recs per tal de controlar i aprofitar les aigües de l'estany. El rec d'en Teixidor va ser, 
juntament amb el rec de ca n'Hort, els primers que es van construir per regular el cabal de l'estany i 
dels aiguamolls, permeten el desguàs i regulant la sortida d'aigua mitjançant bagants regulables. 

Ja a partir del s. XI es té constància de la instal·lació a Banyoles d'indústries que aprofitaven la força 
motriu dels recs. Des de molins fariners i fàbriques de pells adobades i teixits, fins a la indústria del 
paper al s.XX. 

Actualment els recs estan integrats dins el teixit urbà de la ciutat de Banyoles, constituint unes 
peculiars zones verdes i humides distintives dins el paisatge urbà. 

Per un altra banda, l'elevat interès natural del recs queda patent en el desenvolupament del projecte 
LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091), entre els anys 2014 i 2017. Es tracta d'un projecte 
destinat a la recuperació i conservació de diverses espècies amenaçades de fauna fluvial d'interès 
europeu. Entre aquestes espècies es troba la nàiade allargada (Unio elongatulus). La població 
d'aquesta espècie a l'Estany de Banyoles constitueix un dels pocs nuclis (menys de 10) que es 
coneixen al conjunt de les conques del nord-est de Catalunya. Ja l'anterior LIFE de Millora dels 
hàbitats i espècies de la xarxa Natura 2000 de Banyoles (LIDE NAT/E/000078) en el període 2010-
2013 va executar accions per a la recuperació d'aquesta espècie.   

Els 100 primers metres de recs a partir de la seva sortida de l'Estany són particularment importants 
pel que fa a biodiversitat, amb poblaments importants de vegetació helofítica, jonqueres de jonc bova, 
canyissars i balcars. En alguns trams es formen prats de vegetació submergida de milfulles, caràcies i 
espigues d'aigua (Potamogeton sp.). A la sorra d'alguns d'aquests recs hi ha nàiades (Anodonta sp i 
Unio elongatulus), peixos autòctons com la bavosa de riu o l'anguila, tot i que els més abundants són 
espècies al·lòctones invasores com el black bass, el peix sol, la gambúsia i la carpa entre els peixos, i 
el cranc roig americà i el visó americà, que han causat la desaparició de gran part dels amfibis propis 
de la zona. 

A més a més, els recs realitzen una funció important de connectivitat ecològica, connectats el riu Terri 
amb l'Estany de Banyoles. 

Així, els recs integren alhora un alt valor patrimonial i natural. 

El Pla especial dels recs de Banyoles, promogut per l'Ajuntament, és el document que recull tots 
aquests valors, protegint i regulant urbanísticament els recs que formen part del sistema de l'Estany. 

El primer document del Pla especial 1ª Part: Estat actual, diagnosi i criteris generals (de gener de 
2015) descriu l'evolució històrica de cadascun dels recs i el seu actual. En aquest document es 
descriu el rec d'en Teixidor com a un dels dos brancals inicials, juntament amb el rec de Ca n’Hort, 
que s'uneixen després dels antics molins del mateix nom per formar la Riera Vella que es dirigeix cap 
al monestir. 
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El pla especial divideix cada rec en diversos àmbits i tres sectors. El tram del rec d'en Teixidor objecte 
d'aquest projecte es situa en l'àmbit 1B del Rec de can Hort, rec d'en Teixidor i Riera Vella, i en el 
sector Front d'Estany. 

El sector Front d'Estany es defineix en el Pla especial com l'espai d'interès paisatgístic i ambiental. 
Comprèn la transició entre l'Estany i la zona urbana consolidada, on els recs estan oberts, amb unes 
lleres cobertes de vegetació, amplades considerables tant del vas com de l'espai urbà que 
l'acompanya i amb una presència destacable d'espècies que s'han de protegir. 

 

Les conclusions del document 1ª Part: Estat actual, diagnosi i criteris generals del Pla especial 
respecte el tram del rec d'en Teixidor en l'àmbit d'aquest projecte identifica coma "situació de 
conflicte: les edificacions que s'han apropiat del pas lateral del rec i les tanques de jardí que obturen 
el pas lateral del rec", i proposa com a tractament de la llera "refer la llera sobretot en els trams on 
està realitzada amb totxana o mur de bloc, o bé arrebossant-la o bé realitzant-la en aparell de pedra 
seca o formigó". 

El mateix document estableix com a normativa general proposada, entre d'altres: 

- Manteniment de les característiques de la vegetació lacustre, amb tala selectiva, protecció de la 
fauna que s'hi ha incorporat en el primer tram d'estany amb bosc de ribera pel seu entorn 
immediat. 

- Obligacions de mantenir en bon estat les lleres, els passos i safarejos en bon estat. 

- Definició dels límits de les edificacions a les ribes dels recs amb la incorporació de la definició dels 
materials i alçada de les tanques d'horts i jardins que limiten amb el rec o el seu pas. 

- Fixació de l'amplada mínima dels pas dels itineraris. 

En l'àmbit específic del rec de Can Teixidor i el sector Front d'Estany, on s'ubica l'àmbit d'aquest 
projecte executiu, la 1a part del Pla especial proposa: 

Resolucions normatives 

- Manteniment de les característiques de la vegetació lacustre, amb tala selectiva, protecció de la 
fauna que s'hi ha incorporat en el primer tram (estany - Pg.de la Generalitat) i bosc de ribera pel 
seu entorn immediat. 

- Definició dels límits de l'edificació en ambdues ribes i del pas mínim de vianants en cada tram. 

- Expropiació de terrenys a la riba esquerra per tal d'obtenir el pas de vianants entre els passeigs 
Gaudí i Generalitat. entre aquests dos passeigs es mantindran les alineacions de les edificacions 
existents en ambdues bandes que assenyala el TRPGOUM. S'exceptuarà la possibilitat de situar 
ascensors socials. 

- Definició dels materials i alçada de les tanques d'horts i jardins. 

Intervencions proposades 

- Enderroc de coberts sense llicència. 

- Acabats laterals de la llera. 

- Plantació d'arbrat a la riba esquerra entre els passeigs de Gaudí i Generalitat 

3. ÀMBIT I LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE 
L'àmbit del projecte es situa al rec d'en Teixidor, al nucli urbà de Banyoles, en el seu tram més proper 
a l'Estany. 

El Rec d'en Teixidor té el seu origen a l'est de l'Estany, al nord del nucli urbà de Banyoles. talussos  
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Es tracta d'un tram de 158,5 m situats entre el Passeig de Lluis M. Vidal i el Passeig de la Generalitat. 
El tram discorre entre l'escola de La Draga i la plaça Maia Ros i Gussinyé al marge sud del rec i els 
blocs de pisos que donen al carrer de Sant Mer al marge nord. Els accessos al tram de rec a 
estabilitzar són viables des del Passeig de Gaudí i des del Passeig de la Generalitat. 

 

Imatge 1. Situació de l'àmbit del projecte 

 

 

Actualment, el tram del rec d'en Teixidor objecte del projecte presenta diferents estructures de 
contenció en diversos estats de conservació. 

A l'inici del tram des del Passeig de Gaudí (Pg. Josep M. Vidal), el marges estan continguts per mur 
de totxana arrebossat. Al marge nord del rec el mur és vist, i al marge sud el mur està recobert 
d'heura. El tram té una longitud de 19 m. 

El següent tram, de 70,20 m de longitud, està constituït per talussos de terra amb herba a ambdós 
marges del rec. Tot i que tots dos marges estan erosionats, el marge sud presenta punts conflictius 
on l'erosió s'ha emportat terra de sota el camí, fent retrocedir el marge del rec. En aquest tram hi ha  
una comporta per regular el cabal del rec i diverses estructures degradades d'antigues passeres 
sobre el rec. 

Tot seguit, es troba un tram de 4,60 m on el marge nord està contingut per un mur de totxana 
arrebossat que s'ha inclinat cap al rec i presenta problemes d'estabilitat. En aquest tram el marge sud 
està contingut per una estacada amb malla geotèxtil que ressegueix sinuosament el contorn del 
marge. 
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L'últim tram, de 64,70 m i fins a arribar el pont sota el Passeig de la Generalitat, està contingut per un 
mur de gero parcialment arrebossat i un mur de formigó al marge nord, i talussos de terra amb herba i 
zones d'estacada al marge sud. 

Tot i que els marges amb talús de terra amb vegetació, i fins i tot les zones d'estacada, naturalitzen el 
rec i l'enriqueixen des del punt de vista de biodiversitat, presenten seriosos problemes d'estabilitat al 
erosionar els marges sota el pas de vianants al marge sud i acostant-se a les edificacions al marge 
nord. 

Imatge 2. Situació actual dels marges del Rec d'en Teixidor 
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En el tram a estabilitzar també es troben diversos elements transversals i suports d'antigues 
estructures: 

Imatge 3. Elements i estructures al rec 

  

  

 

 

4. OBJECTIUS DEL PROJECTE  
L'objectiu general d'aquest projecte és l'estabilització dels marges del Rec d'en Teixidor a Banyoles. 

Els objectius particulars són:  
• Determinació de la solució constructiva que garanteixi l'estabilitat dels marges i la seguretat 

en zona urbana alhora que optimitzi al màxim possible la naturalitat, biodiversitat i 
connectivitat del rec. 

o Construcció d'un mur de gabions a cada marge. 
• Afavorir la integració de la infraestructura amb pedra de travertí. 
• Instal·lació d'una comporta basculant per a la regulació dels cabals dels recs i la cota de 

l'Estany de Banyoles. 
• Revegetar el marge sud entre el canal i el camí amb espècies autòctones i pròpies de les 

comunitats de l'entorn de l'estany. 
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5. ELEMENTS D'INTERÈS 
Com s'ha introduït en l'apartat d'antecedents, l'àmbit del projecte executiu es situa en la zona 
d'influència de l'Estany i té el potencial per ser hàbitat de diverses espècies d'interès comunitari com 
el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bagra (Squalius laietanus), la bavosa de riu (Salaria 
fluviatilis) i l'anguila (Anguilla anguilla). 

La proliferació de peixos exòtics, en la seva majoria grans depredadors, va reduir les poblacions 
d'espècies autòctones, extingint l'espinós (Gasterosteus aculeatus) i confinant el barb de muntanya i 
la bagra a petites rieres a l'entorn de l'estany. Els diversos projectes Life consecutius que s'han 
desenvolupat en l'àmbit de l'estany han permès la reducció dràstica de poblacions d'espècies 
exòtiques i el reforçament de les poblacions de barb de muntanya i de bagra. 

La presència de nàiades en el primer tram del rec de Ca l'Hort mostra no només la seva viabilitat, sinó 
que és indicadora del bon estat ecològic dels recs en el seu primer tram. 

El tram del Rec d'en Teixidor objecte d'aquest projecte executiu presenta unes característiques de 
qualitat d'aigua, tipus de corrent i ubicació òptimes per acollir nàiades, tant el barb de muntanya com 
la bagra, a més a més d'anguiles i bavosa de riu. A més a més el barb de muntanya, la bagra i la 
bavosa de riu són hostes reconeguts de la nàiade, potenciant la viabilitat de les seves poblacions. 

La presència d'espècies de cranc americà (Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus) dificulta la 
viabilitat d'una població de crac autòcton (Austropotamobius pallipes) en aquest tram del rec d'en 
Teixidor. 

 

6. SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA ESCOLLIDA 
Per a determinar la solució constructiva a adoptar al rec d'en Teixidor s'han estudiat diferents 
alternatives, valorant-ne l'estabilitat del talús resultant, l'estabilitat de les terres rere el talús, la 
durabilitat, el paisatgisme o impacte visual, la naturalitat i el cost, juntament amb els criteris que el 
document de descripció i diagnosi del Pla especial dels recs de Banyoles determina per aquest tram 
del rec d'en Teixidor. 

En base a aquests criteris s'ha escollit l'alternativa de gabions de malla electrosoldada plena de 
pedra, amb un acabat superior en llosa de travertí. La cota superior dels gabions més la llosa de 
travertí serà la cota actual del camí i pas a banda i banda del rec. 

Els gabions seran de malla electrosoldada de 100x100-D4 i 4,5 mm. Els gabions tindran unes 
dimensions de 200x100x100 cm a la filera base, i 200x50x30 cm a la filera superior. Sobre els 
gabions es col·locarà una llosa de pedra de Banyoles. Rere els gabions es posarà una malla geotèxtil 
per evitar la fuga de fins. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
En aquest apartat es descriuen les diverses actuacions que es duran a terme per assolir els objectius 
del projecte. 

De forma prèvia a la realització dels treballs, els elements vegetals a respectar seran senyalitzats 
convenientment per personal especialitzat, per tal de minimitzar el risc que es vegin afectats. Aquest 
tècnic haurà de fer la formació de la resta de personal que participarà en els treballs. En acabar els 
treballs, la senyalització haurà de ser retirada. 

7.1. RETIRADA TEMPORAL DE LES TRAVESSES QUE DELIMITEN EL CAMÍ 
Abans de començar les obre del rec pròpiament, s’apartaran les travesses que actualment delimiten 
el camí al marge dret del rec. Les travesses s’acumularan al lateral del camí per a la seva reutilització 
per delimitar el camí un cop realitzada l’obra d’estabilització dels talussos del rec. 

 

7.2. TANCAMENT DE LA CIRCULACIÓ D'AIGUA 
Per a la realització de les actuacions caldrà tancar l'entrada d'aigua al rec per tal de poder realitzar les 
obres amb poca aigua. 

El tancament es realitzarà amb fent un tap amb material del propi rec dins l’àmbit de l'actuació. 
Aquestes terres es reutilitzaran posteriorment per reomplir les zones on manca terres rere el mur de 
gabions. 

Mentre es realitzen les plantacions i altres tasques l'aigua pot circular pel rec sense problema. 

7.3. RETIRADA DELS ELEMENTS DEGRADATS 
Es retiraran els elements d'estabilització no formals (uralites i suports de parts de fusta). 

S'enderrocaran les bases dels dos antics elements de pas sobre el rec. 

Eliminació del bagant de fusta, la seva estructura de suport d'obra als dos marges, i la passera de 
formigó que hi ha a sobre. 

Es retiraran les fileres d’estacades ubicades en 3 trams del rec. 

Totes les restes es separaran per materials i es transportaran a planta de tractament o abocador 
autoritzat. 

Veure fotografies a la pàgina 7. 

 

7.4. COL·LOCACIÓ DE GABIONS I LLOSA DE PEDRA DE BANYOLES 
Replantejament de la ubicació de l'estructura de gabions segons topogràfic. 
El replanteig generarà una amplada de làmina d'aigua lliure del rec que va de 225 cm a l’extrem oest 
a 268 cm a l’extrem est, aigües avall.  
Realització d'una rasa de 150 cm d'amplada a i una profunditat de 170 cm per sota de la cota del 
camí. La base dels gabions es situarà a  0,3-0,6 m per sota de la cota de la llera del rec, per evitar 
l'erosió del sòl sota els gabions, i assegurar l'estabilitat de la seva base. 
Es col·locarà una malla geotèxtil de polipropilè de 190 g/m2 entre el gabió i el terra. L’extrem superior 
de la malla s’ancorarà a la part superior dels gabions sota la llosa de pedra de Banyoles.  
Els gabions de la filera base seran de 200x100x100 cm. 
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Els gabions de la filera superior seran de dimensions 200x50x30 cm i es col·locaran amb el frontal a 
tocar del rec alineat amb el gabió inferior. La filera de gabions superior s’ancorarà a la filera inferior.  
Els gabions s'ompliran in situ amb pedra calcària de granulometria d’entre 150 i 250 mm. 
Un cop la filera inferior de gabions estigui plena, es reomplirà la rasa i talús posterior al gabió amb 
terres. Es vibraran i compactaran lleugerament les terres per assegurar la seva estabilitat.  
Un cop ubicats els gabions de la filera superior, s'ompliran de pedra i es reomplirà la rasa posterior 
amb terres. Aquestes terres no es compactaran per permetre l'establiment de vegetació. 
El càlcul de volum de terres resulta en un excedent de terres que s’hauran de portar a dipòsit 
autoritzat. 
Sobre la filera superior de gabions es col·locarà llosa de pedra de Banyoles de 15 cm de gruix i 35 cm 
d’amplada relligada amb morter no vist. La llargada de les lloses serà variable entre 35-100 cm. Per a 
la redacció d’aquest projecte s’ha localitzat pedra de Banyoles a l’empresa Pedres Nobles de Mata-
Porqueres, en base a la qual s’ha fet el pressupost pertinent. 
 

7.5. INSTAL·LACIÓ DE LA COMPORTA BASCULANT 
Es proposa la instal·lació d’una comporta basculant de flux d’aigua superior que permeti el control del 
nivell d’aigua aigües amunt del rec i per tant, de l’Estany. 

Instal·lació d'una comporta basculant per a la regulació dels nivells d'aigua dels recs i de l'Estany, que 
alhora permeti el pas de peixos en ambdues direccions. 

Es proposa la comporta FlumeGate FG-1050-0674 de l’empresa RUBICON amb delegació a Girona. 

Es tracta d'una comporta basculant amb una alçada màxima de regulació de l'aigua de 715 mm i 
accionada mitjançant un sistema amb motor i caixa reductora. L’operador tindrà dos opcions per 
moure la comporta: 

• Comandament: amb una petita bateria portàtil de 12V, el comandament pot pujar i baixar la 
comporta a la posició desitjada. 

• Amb clau mecànica: a la base del pedestal de la comporta s’ubica un espai per inserta una 
clau per moure la comporta amb una carraca, taladre o volant. 

La comporta permet la regulació de la cota de l'aigua amb una precisió de mil·límetres. 

La comporta proposada en aquest projecte permet la possibilitat d’automatitzar la regulació de la 
comporta amb un sistema de regulació electrònic que permeti regular automàticament el nivell d’aigua 
desitjat aigües amunt, encara que variïn les condicions hidràuliques. Alhora, aquest sistema permet 
tenir un registre dels nivells d’aigües amunt, avall, cabal instantani i volum. 

En el cas que aquest mateix tipus de comporta s’instal·lés en la resta de recs de sortida de l’Estany, 
el sistema s’autoregula conjuntament en temps real, permetent un control permanent del nivell d’aigua 
de l’Estany. 

El sistema disposa també d’una APP mòbil per al monitoratge i control remot de la comporta o 
sistema de comportes. 

La comporta s'instal·larà en el punt on es troba l’actual bagant de fusta.  

La comporta s’ancorarà mitjançant marc de formigó armat de 295x161x30 cm on s’ancorarà el marc 
de la comporta, de 105x96x8. La base del marc de formigó on es recolza la comporta es situarà a 
cota 173,54 que representa uns 15 cm sobre la cota del fons del rec. Aquesta alçada es justifica per 
la cota més alta del rec aigües avall, ja que la cota del fons del rec puja lleugerament abans de tornar 
a baixar. 
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El coronament de pedra de Banyoles es situarà sobre el marc de formigó a mateixa cota que el marge 
de rec pertinent.  

 

Imatge 4. Esquema del marc de formigó per a la ubicació de la comporta 

 

 

Imatge 5. Esquema de la comporta autoreguladora basculant 

 
  Font: RUBICON 
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7.6. DELIMITACIÓ DEL CAMÍ I INSTAL·LACIÓ DE TANQUES DE PROTECCIÓ 
Un cop consolidats els marges del rec i instal·lada la comporta, es reconstituirà el camí del marge dret 
del rec. 

El camí es replantejarà amb una amplada de 2 m i es delimitarà amb les travesses apartades 
inicialment. Es preveu un 15% de substitució de travesses malmeses.  

Es realitzarà un repàs i piconatge de la base de sauló del camí. 

En l’escaire ocasionat per l’edifici de l’escola, es crearà un petit parterre, delimitat igualment amb 
travesses. 

El replanteig del camí genera dos trams en què el camí es situa a menys de 1 m del rec. Un tram fa 
una llargada de 20 m a la zona central del rec, i l’altre, de 27 m, es troba a l’extrem est. Per motius de 
seguretat, en aquests dos trams es col·locarà una barana de fusta tractada tornejada de 120 cm 
d’alçada. Els pilars seran de 10 cm de diàmetre i els travessers superior i mig de 8 cm de diàmetre. 
Els pilars s’acoraran a terra amb fonament de formigó de 40x40 cm a una profunditat de 40-60 cm. 

 

7.7. REVEGETACIÓ DEL MARGE DRET 
Plantació d'espècies de ribera pròpies de l'Estany i zones humides adjacents entre els gabions 
d'estabilització del rec i la travessa de delimitació del camí, i en el parterre creat en la cantonada de 
l’edifici de l’escola. 

Es realitzarà una sembra de l’extensió, uns 75 m2.  

Es plantarà gatell (Salix atrocinerea), marfull (Viburnum tinus) i càrex (Carex pendula). 

La plantació es realitzarà amb un marc de plantació aleatori per augmentar la percepció de naturalitat 
de l'espai i permetre zones de vista oberta al rec i zones emmarcades per vegetació. 

El gatell i el marfull es plantaran en les franges on hi ha més amplada entre el rec i el camí. El càrex 
es plantarà en grups de 3-4 mates distribuïts aleatòriament. 

Gatell (Salix atrocinerea) - C3L procedent de viver 

Marfull (Viburnum tinus) – C3L procedent de viver 

Càrex (Carex pendula) – C1,3L procedent de viver 

 

Si es dóna la opció i oportunitat, a banda de les espècies relacionades que es poden trobar a viver, es 
podrien plantar cua de cavall (Equisetum telmateia), lliri pudent (Iris foetidissima) i càrex (Carex 
remota) fent translocació de plantes de l’entorn de l’Estany. 

 



Projecte executiu per a l’estabilització dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles   Memòria 

 
  13 
 

Imatge 6. Espècies per a plantació 

 

Lliri pudent    Càrex pèndul 

 

Cua de cavall      Gatell 

8. CRITERIS DE PLANTACIÓ  
Els criteris bàsics són: 

• És imprescindible garantir un ús majoritari de llavors i planta autòctona de procedència 
certificada, corresponent a espècies pròpies de la conca del Ter, atès que és la única opció 
admissible si es vol recuperar, ni que sigui, parcialment, la naturalitat i potencialitat de l’espai 
fluvial. Actualment molts pocs vivers (Carex, Cultidelta, Tres Turons, Forestal Catalana...), 
compleixen aquesta condició. També suposa una greu banalització del paisatge l’ús 
d’espècies que són autòctones de Catalunya però pròpies de territoris i hàbitats molt allunyats 
del paisatge fluvial del Ter. Només al passeig fluvial i de forma puntual, o com a banda 
externa en contacte amb la trama urbana, es pot plantejar-la utilització d’espècies no 
autòctones utilitzades des de temps històrics, com és el cas dels lledoners (Celtis australis), 
els plàtans (Platanus x hispanica) o les nogueres (Juglans nigra), sempre que no siguin 
espècies potencialment invasores. 

• Pel seu caràcter invasor o per la contaminació genètica que poden ocasionar és del tot 
contraindicat l’ús de: Acer negundo*, Ailanthus altissima*, Buddleja davidii*, Cortaderia 
selloana* (i en general totes les gramínies de gran port com ara Mischantus sinensis*), 
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Cotoneaster sp., Lonicera japonica*, Ligustrum japonicum, Populus alba var. nivea, Populus 
alba var. pyramidalis, Populus canadensis, Pyracantha sp., Retama monosperma, Robinia 
pseudoacacia*, Salix babylonica*, Salix x sepulcralis*, Tamarix sp.* (qualsevol espècie 
exòtica i varietat cultivar), Ulmus pumila*. En aquest sentit, la planificació dels espais verds 
urbans en contacte amb els espais fluvials ha de preveure la substitució a mig termini 
d’aquestes espècies i varietats, atès que és la única forma d’evitar la seva propagació al medi 
fluvial (amb un asterisc s’indica les espècies d’eliminació prioritària). 

• Per tal que els contractistes i brigades de jardineria municipal puguin disposar de planta 
adequada és imprescindible encarregar a empreses de viverisme de la comarca o àrees 
pròximes la producció de planta autòctona d’origen garantit, tan pel que fa a llavors per 
hidrosembres com a vegetals llenyosos, atès que moltes plantacions sovint es materialitzen 
amb planta de qualitat i procedència dubtosa. 

9. MESURES COMPLEMENTÀRIES I INTEGRACIÓ AMBIENTAL I 
PAISATGÍSTICA 

Durant l’execució dels treballs s’han de seguir certes recomanacions de cara a minimitzar els efectes, 
en especial els relacionats amb la integració ambiental i paisatgística:  

Realitzar un decapatge de la primera capa de sòl. A les zones on s’hagin de realitzar moviments de 
terres i hi hagi presència de vegetació herbàcia, es retirarà inicialment els primers 10cm de sòl i es 
farà un abassegament a una zona propera i en condicions favorables d’humitat (si és necessari es 
cobriran amb un plàstic). Un cop finalitzats els moviments de terres s’utilitzarà la terra abassegada per 
escampar-la en superfície. D’aquesta manera s’evita la pèrdua de la capa més orgànica del sòl i es 
manté el banc de llavors en superfície perquè pugui revegetar-se la zona amb el mínim temps 
possible, sempre i quant no hi hagi presència de rizomes de canya (Arundo donax). 

Utilitzar planta i/o llavors provinent de vivers situats a la mateixa conca i que treballin amb planta mare 
o llavors de la zona. D’aquesta manera s’evita contaminacions genètiques de la vegetació i s’assoleix 
un grau d’adaptació a la zona més elevat.  

Evitar períodes prolongats de terbolesa de l’aigua: el pas de maquinària per dins la llera i els 
moviments de terres generats poden provocar un augment de la terbolesa de l’aigua. Cal minimitzar 
el període de temps en que les aigües estan tèrboles per no afectar a la flora i fauna del rec. Es pot 
minimitzar la terbolesa realitzant petites preses de sedimentació immediatament aigües avall de la 
zona d’actuació.  

Minimitzar soroll: També es tindrà en compte la minimització del soroll en tot el procés, tant pel que fa 
a la maquinària com del personal. Aquesta prevenció tindrà repercussió directa tant per la població de 
la zona urbana adjacent com per la fauna present al rec. 

10. PLA DE MANTENIMENT 
En els treballs de revegetació és imprescindible efectuar un manteniment mínim de dos anys. Els dos 
principals objectius d’aquest manteniment són permetre l’establiment de la vegetació instaurada. 

El primer any és un període crític a partir del qual les possibilitats d’èxit són molt superiors. D’altra 
banda, també és important considerar que un manteniment regular permet detectar i corregir alguns 
impactes que poden deteriorar de forma important la imatge i percepció social de l’àmbit. El conjunt 
d’actuacions proposades s’han dissenyat tot pensant en les característiques i condicionants 
específics de la zona de treball i han de permetre que al cap d’un any de l’actuació el seu estat sigui 
òptim. 

 

 



Projecte executiu per a l’estabilització dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles   Memòria 

 
  15 
 

El pla de manteniment mínim que s'ha de dur a terme és:  

• Reg de la plantació realitzada. Els regs màxims previstos si la climatologia no acompanya són 
de: 

o 3 regs el primer any. 
o 2 regs el segon any. 

• Desbrossada selectiva per eliminar competència que pugui incidir sobre l’establiment dels 
vegetals plantats i mantenir l’estat general de la zona. 

• Reposició de peus arboris, arbustius i herbàcies que hagin quedat malmeses i/o mortes. 

La major part de les actuacions descrites estan incloses dins el termini de garantia dels treballs, el 
qual és de 24 mesos, comptats a partir de la recepció provisional. Aquest termini de garantia cobreix 
les fallides per incorreccions en el subministrament, reposició dels peus de plantació o insuficiència 
en el seu manteniment inicial i els regs necessaris en cas de climatologia adversa.  

11. PLA DE SEGUIMENT 
Un pla de seguiment ha de servir per concretar de manera detallada els paràmetres de seguiment de 
la qualitat dels possibles factors ambientals afectats pels treballs, tant durant la fase de treball com 
l’evolució d’alguns factors ambientals un temps després. 

Els treballs de seguiment de les actuacions es duran a terme per part dels tècnics designats per  
l’ajuntament de Banyoles. 

Pla de vigilància ambiental: 

Per optimitzar els beneficis ambientals de l’actuació es prendran diverses mesures: 
• Delimitació dels elements d’interès. 
• Formació específica dels caps de colla sobre les espècies d’interès i aquelles a controlar.  
• Senyalització dels elements d’interès que pel seu port poden resultar afectats pels treballs. 
• Delimitació i seguiment de les rutes d’accés i maniobra de tractors i altra maquinària pesada. 
• Control de l’evolució de la revegetació dels terrenys amb la vegetació de ribera autòctona. 

12. AFECCIONS AL PLA DE TREBALL 
Donada la presència de l'escola al marge dret del rec i l'elevada freqüentació en època lectiva, és 
recomanable dur a terme l’actuació durant l’estiu. A més a més així també s'aprofita la sequera estival 
(poca aigua, nivell freàtic més baix, materials secs, risc baix de fortes pluges, etc...). El període òptim 
d’execució seria durant els mesos de juliol, agost i principis de setembre. 

Les plantacions es faran com més tard millor dins d'aquest període, o bé es posposaran per l'època 
de parada vegetativa posterior a l'estabilització dels talussos (entre novembre i febrer). 

La durada d'execució serà d'uns 2 mesos però aquests es poden veure afectats per pluges o  
temperatures elevades.  

13. REVISIÓ DE PREUS 
Per a la realització dels treballs no es preveu fórmula de revisió de preus, perquè la duració prevista 
d’aquestes és inferior als 12 mesos i la legislació vigent determina que s’ha d’aplicar la revisió en 
projectes amb termini d’execució superior a aquest temps. 
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14. PRESSUPOST  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................... 74.413,89 € 

13% DESPESES GENERALS ....................................................................................... 9.673,81 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL .......................................................................................... 4.464,83 € 

Subtotal ....................................................................................................................... 88.552,53 € 

21% IVA sobre 88.552,53 €.......................................................................................... 18.596,03 € 

TOTAL PRESSUPOST .............................................................................................. 107.148,56 € 

 

El pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de CENT SET MIL CENT QUARANTA-VUIT 
EUROS I CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (107.148,56 €).  

 

15. SEGURETAT I SALUT 
S’ha redactat l’estudi bàsic de Seguretat i Salut recollit a l’annex núm. 3 en compliment amb el Reial 
Decret 1627/97 del 24 d’octubre de 1997.  

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà 
inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament 
apart. 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 
 MEMÒRIA 
 
 ANNEX NÚM. 1: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 ANNEX NÚM. 2: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 ANNEX NÚM. 3: ESPECIFICACIONS COMPORTA BASCULANT 

 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

 
 Plànol núm. 1: Situació 

 Plànol núm. 2: Topografia  

 Plànol núm. 3: Planta general 

 Plànol núm. 4: Seccions transversals  

   
 
DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

 
Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum de pressupost 

 Últim full 

 

 

 

Girona, maig de 2019 
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Tècnica superior en gestió i organització  

dels recursos naturals i paisatgístics 
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Col·legiat núm. 600 
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Enginyer de camins, canals i ports 
Col·legiat núm. 18.188 
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ANNEX NÚM. 1 
_________________________________________________ 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,96000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 19,96000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,96000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 19,96000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,63000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 26,24000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,62000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,62000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 17,62000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,62000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,86000 €

A0140000 h Manobre 15,81000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,71000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,05000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,61000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 149,16000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 45,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 64,74000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,49000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 47,81000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 21,79000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16,63000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B065760B m3 Formigó HA-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

68,27000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,96000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0D8BANY u Materials varis de fixació 2,00000 €

B0DBT300 u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,77000 €

B0DG2111 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur
de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

4,95000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,75000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

18,00000 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,20000 €

B9B2U010 u Llosa de pedra de Banyoles (travertí) de 35x15cm amb llargada variables (de 35cm fins a 100cm) 77,06000 €

BJSPBASC u Comporta de reg caudalímetre autoregulant FLUMEGATE FG-1050-0674 o equivalent. 13.600,00000 €

BR455B5L u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,69000 €

BR4AYC12 u Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 1,93000 €

BR4JHM3C u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,61000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 4,87000 €

BR9AUMR1 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 8 cm de diàmetre

2,49000 €

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 10 cm de diàmetre

3,81000 €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant d'una
tanca de troncs

5,46000 €

BR9AUZG5 u Peça d'acer galvanitzat i cargols per a base de tanca de tronc sobre paviment o solera 3,58000 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

8,16000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 72,55000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,71000 = 16,71000

Subtotal: 16,71000 16,71000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310

Subtotal: 54,47210 54,47210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16710

COST DIRECTE 72,54620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,54620

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,83000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 19,96000 = 0,09980

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,62000 = 0,08810

Subtotal: 0,18790 0,18790

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193

Subtotal: 0,64193 0,64193

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00188

COST DIRECTE 0,83171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83171
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 13522BA6 m3 Mur de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i
fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i
encofrat industrialitzat per a murs, vist

Rend.: 1,000 656,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E32DFA13 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

10,000      x 46,33334 = 463,33340

E32515C3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb
cubilot

1,000      x 102,38430 = 102,38430

E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

60,000      x 1,52069 = 91,24140

Subtotal: 656,95910 656,95910

COST DIRECTE 656,95910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 656,95910

E32515C3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb
cubilot

Rend.: 0,500 102,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,720 /R x 15,81000 = 22,76640

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 19,96000 = 7,18560

Subtotal: 29,95200 29,95200

Materials

B065760B m3 Formigó HA-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

1,050      x 68,27000 = 71,68350

Subtotal: 71,68350 71,68350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74880

COST DIRECTE 102,38430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,38430
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E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 0,500 1,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 17,62000 = 0,35240

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 19,96000 = 0,31936

Subtotal: 0,67176 0,67176

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,83171 = 0,83171

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,17000 = 0,00714

Subtotal: 0,83885 0,83885

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01008

COST DIRECTE 1,52069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52069

E32DFA13 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

Rend.: 0,500 46,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,540 /R x 17,62000 = 19,02960

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 19,96000 = 19,96000

Subtotal: 38,98960 38,98960

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,75000 = 0,27500

B0DG2111 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

1,200      x 4,95000 = 5,94000

B0DBT300 u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200      x 0,77000 = 0,15400

Subtotal: 6,36900 6,36900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,97474

COST DIRECTE 46,33334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,33334
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P-2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 58,56000 = 0,58560

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 67,39000 = 0,74129

Subtotal: 1,32689 1,32689

COST DIRECTE 1,32689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32689

P-3 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
el corronat posterior , i la primera sega

Rend.: 0,750 2,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,027 /R x 24,86000 = 0,89496

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 26,24000 = 0,06997

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,029 /R x 28,01000 = 1,08305

Subtotal: 2,04798 2,04798

Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 21,79000 = 0,05811

Subtotal: 0,05811 0,05811

Materials

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 4,87000 = 0,17045

Subtotal: 0,17045 0,17045

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03072

COST DIRECTE 2,30726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30726

P-4 FR9AUM12 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb
autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre
el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre
cada 2 m, ancorats al paviment o solera amb peces
especials d'acer galvanitzat, i dos travesses de de 8
cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat

Rend.: 1,000 30,03 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 20,63000 = 4,74490

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 17,62000 = 7,92900

Subtotal: 12,67390 12,67390

Materials

BR9AUZG5 u Peça d'acer galvanitzat i cargols per a base de tanca
de tronc sobre paviment o solera

0,500      x 3,58000 = 1,79000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,100      x 0,96000 = 2,01600

BR9AUMR1 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 8 cm de diàmetre

2,100      x 2,49000 = 5,22900

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer
una unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs

1,000      x 5,46000 = 5,46000

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diàmetre

0,700      x 3,81000 = 2,66700

Subtotal: 17,16200 17,16200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19011

COST DIRECTE 30,02601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,02601

P-5 FR9AUM13 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb
autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre
el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre
cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40
cm, i dos travesses de de 8 cm de diàmetre, units
amb peces especials d'acer galvanitzat

Rend.: 1,000 31,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 20,63000 = 3,71340

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 17,62000 = 6,16700

Subtotal: 9,88040 9,88040

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,100 /R x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

Materials

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diàmetre

1,050      x 3,81000 = 4,00050

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,040      x 59,55000 = 2,38200
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BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer
una unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs

1,000      x 5,46000 = 5,46000

BR9AUMR1 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 8 cm de diàmetre

2,100      x 2,49000 = 5,22900

Subtotal: 17,07150 17,07150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14821

COST DIRECTE 31,60011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,60011

P-6 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 22,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,440 /R x 16,71000 = 7,35240

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,81000 = 6,32400

Subtotal: 13,67640 13,67640

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 73,05000 = 5,32535

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 15,65000 = 3,44300

Subtotal: 8,76835 8,76835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20515

COST DIRECTE 22,64990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64990

P-7 G214FIBR u Retirada de plaques de fibrociment amb amiant, amb
mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre
camió. El preu inclou la retirada, la plastificació i
paletitzats de les plaques de fibrociment i les
mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 G214TRAV m Retirada manual de les travesses fusta existents
col·locades horitzontalment sobre el terreny, deixades
a l'obra.

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,191 /R x 15,81000 = 3,01971
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Subtotal: 3,01971 3,01971

COST DIRECTE 3,01971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01971

P-9 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i
amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,81000 = 0,15810

Subtotal: 0,15810 0,15810

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,034 /R x 149,16000 = 5,07144

Subtotal: 5,07144 5,07144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00237

COST DIRECTE 5,23191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23191

P-10 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Rend.: 0,750 4,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 88,61000 = 1,53591

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 64,74000 = 0,86320

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 67,39000 = 1,79707

Subtotal: 4,19618 4,19618

COST DIRECTE 4,19618
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19618

P-11 G2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,080 /R x 32,21000 = 2,57680

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 149,16000 = 1,02920
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Subtotal: 3,60600 3,60600

COST DIRECTE 3,60600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,60600

P-12 G2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 3,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,095 /R x 32,21000 = 3,05995

Subtotal: 3,05995 3,05995

COST DIRECTE 3,05995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05995

P-13 G2R5FIBR u Transport de plaques de fibrociment amb amiant a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus,
prèviament plastificades, paletitzades i carregades
sobre camió.

Rend.: 1,000 96,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 3,000 /R x 32,21000 = 96,63000

Subtotal: 96,63000 96,63000

COST DIRECTE 96,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,63000

P-14 G2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 18,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,00000

P-15 G2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14000

P-16 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,15000 = 3,15000

Subtotal: 3,15000 3,15000

COST DIRECTE 3,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15000
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P-17 G3J1GAB1 m3 Subministrament de gabions 2x1x1m,de malla
soldada Gabions fabricats en panells de malla
electrosoldada amb filferro galvanitzat reforçat aliatge
Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de diàmetre i llum de
malla 100x100. El preu inclou el subministrament de
panells, les grapes necessàries per al cosit dels
gabions i els tirants. Tots els materials compleixen la
normativa actual vigent per a gabions de malla
electrosoldada EN 10223-8:2013. Material amb
certificat de fabricació ISO 9001 i certificació CE.

Rend.: 1,000 29,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 G3J1GAB2 m3 Subministrament de gabions de 2x0,5,0,3m, de malla
soldada Gabions fabricats en panells de malla
electrosoldada amb filferro galvanitzat reforçat aliatge
Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de diàmetre i llum de
malla 100x100. El preu inclou el subministrament de
panells, les grapes necessàries per al cosit dels
gabions i els tirants. Tots els materials compleixen la
normativa actual vigent per a gabions de malla
electrosoldada EN 10223-8:2013. Material amb
certificat de fabricació ISO 9001 i certificació CE.

Rend.: 1,000 71,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 G3J1GAB3 m3 Instal·lació dels gabions i rebliment amb pedra a
definir per la DO d'àrid natural o de matxaca de 15 a
20 cm amb material graduat convenientment i
col·locació de la pedra carejada manualment. Els
gabions s'hauran de cosir amb grapes fabricades amb
filferro d'alta resistència (1700 MPa) de 3 mm de
diàmetre i filferro galvanitzat reforçat Zn90Al10 i
s'atirantaran amb tirants de diàmetre 4 mm (6 tirants
per m2 de gabió) galvanitzat reforçat Zn90Al10.

Rend.: 1,000 75,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-20 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 19,96000 = 0,79840

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,62000 = 0,35240

Subtotal: 1,15080 1,15080

Materials

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,100      x 1,20000 = 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01726

COST DIRECTE 2,48806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,48806

P-21 G932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
98 % del PM

Rend.: 1,000 26,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,81000 = 0,79050

Subtotal: 0,79050 0,79050

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,56000 = 2,04960

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,49000 = 1,06225

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 67,39000 = 3,36950

Subtotal: 6,48135 6,48135

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,63000 = 19,12450

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350

Subtotal: 19,20800 19,20800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01186

COST DIRECTE 26,49171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,49171

P-22 G9BBANY m Subministrament i instal·lació llosa pedra de Banyoles
(travertí) de 35x15 cm, llargada variable (35cm a
100cm); col·locades amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 97,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 19,96000 = 7,98400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,81000 = 6,32400

Subtotal: 14,30800 14,30800

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 32,21000 = 1,61050

Subtotal: 1,61050 1,61050

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0599      x 72,54620 = 4,34552

B9B2U010 u Llosa de pedra de Banyoles (travertí) de 35x15cm
amb llargada variables (de 35cm fins a 100cm)

1,000      x 77,06000 = 77,06000

Subtotal: 81,40552 81,40552

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21462

COST DIRECTE 97,53864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,53864

P-23 GJSPBAS1 u Posada en marxa i formació Rend.: 1,000 474,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 GJSPBAS2 u Programació i configuració del autòmat de control
(PLC) del pedestal i del software per telegestió de
l'equip.

Rend.: 1,000 249,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 GJSPBAS3 u Llicència anual software de telegestió. Accés Web Rend.: 1,000 480,47 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 GJSPBASC u Subministrament i intal·lació de comporta de reg
caudalímetre autoregulant FLUMEGATE
FG-1050-0674 o equivalent.

Rend.: 1,000 14.479,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 20,63000 = 412,60000

A013M000 h Ajudant muntador 20,000 /R x 17,62000 = 352,40000

Subtotal: 765,00000 765,00000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 47,81000 = 95,62000

Subtotal: 95,62000 95,62000

Materials

BJSPBASC u Comporta de reg caudalímetre autoregulant
FLUMEGATE FG-1050-0674 o equivalent.

1,000      x 13.600,0000 = 13.600,00000
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Subtotal: 13.600,00000 13.600,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 19,12500

COST DIRECTE 14.479,74500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.479,74500

P-27 GR11TRAV m Relitzar vora formada per travesses de fusta de la
mateixa obra, col·locada horitzontalment sobre el
terreny, inclòs un 15% de reposició amb travesses de
pi ecològiques de 22x12x200cm de llarg tractades en
autoclau.

Rend.: 1,000 11,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,362 /R x 15,81000 = 5,72322

Subtotal: 5,72322 5,72322

Materials

B0D8BANY u Materials varis de fixació 1,100      x 2,00000 = 2,20000

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

0,400      x 8,16000 = 3,26400

Subtotal: 5,46400 5,46400

COST DIRECTE 11,18722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18722

P-28 GR455B5L u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR455B5L u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,69000 = 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000

COST DIRECTE 3,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69000

P-29 GR4AYC12 u Subministrament de Carex pendula d'alçària de 20 a
30 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4AYC12 u Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor
d'1,3 l

1,000      x 1,93000 = 1,93000
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Subtotal: 1,93000 1,93000

COST DIRECTE 1,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93000

P-30 GR4JHM3C u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4JHM3C u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 3 l

1,000      x 3,61000 = 3,61000

Subtotal: 3,61000 3,61000

COST DIRECTE 3,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61000

P-31 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 /R x 24,86000 = 3,23180

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 26,24000 = 0,47232

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 28,01000 = 0,25209

Subtotal: 3,95621 3,95621

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,67000 = 0,00835

Subtotal: 0,00835 0,00835

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05934

COST DIRECTE 4,02390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02390

P-32 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 0,750 74,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 15,81000 = 73,78000
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Subtotal: 73,78000 73,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10670

COST DIRECTE 74,88670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,88670



 
 

ANNEX NÚM. 2 
_________________________________________________ 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
El Real Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no 
inclosos en els suposats previstos en l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en 
la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) 

Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els següents requisits per a l’elaboració d’un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut: 

a) El Pressupost d’Execució per Contractuals (PEC) és inferior a 450.759,08 euros. 

b) La duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies o no s’utilitzen en cap moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 

En aquest apartat n’hi ha prou amb que es doni una de les dos circumstàncies. El termini 
d’execució de l’obra és una dada a fixar per la propietat de l’obra. A partir de la mateixa es pot 
deduir una estimació del nombre de treballadors necessaris per a executar l’obra, però no així 
el nombre de treballadors que ho faran simultàniament. Per aquesta determinació s’haurà de 
tenir prevista la planificació dels diferents treballs, així com la seva duració. També es pot 
estimar aquesta dada a partir de l’experiència d’obres similars. 

c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors - dia (suma dels dies de treball 
del total dels treballadors en l’obra). 

d) No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

 

Com que es compleixen tots els requisits, només serà necessari realitzar l’elaboració d’un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.). 

2. DADES DE L’OBRA 

2.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 
L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions quant a 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de 
reparació, conservació i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut . 

Servirà per a donar unes directrius a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord amb 
el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es basa en el projecte d’execució per a l’estabilització 
dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles 

2.2. SITUACIÓ DE LES OBRES 
Les obres del projecte se situen a la comarca del Pla de l’Estany i concretament es duran a terme en 
el municipi de Banyoles.  

2.3. PROMOTOR 
Aquest estudi i el projecte per al qual es desenvolupa són per encàrrec de l’Ajuntament de Banyoles.  

2.4. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
La redacció del present estudi ha estat realitzada per l’enginyer de Camins, Canals i Ports Josep Aleix 
Comas i Herrera. 
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2.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació:  

- Replantejament topogràfic.  

- Treballs previs. 

- Neteja i enderroc d’elements 

- Moviment de terres i excavació. 

- Construccció de gabió i coronament. 

- Construcció de mur de formigó. 

- Instal·lació de la comporta. 

- Instal·lació de les travesses. 

- Estesa i compactació del sauló del camí. 

- Instal·lació de la barana. 

- Plantacions. 

2.6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
El pressupost d’execució material d’obra del Projecte és de 74.413,89€.   

2.7. ACCÉS A LES OBRES 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

2.8. TERMINI D’EXECUCIÓ 
Es preveu una durada d’execució dels treballs d’uns 2 mesos (unes 8 setmanes aproximadament).  

2.9. NÚMERO DE TREBALLADORS 
Està previst que treballin a l’obra aproximadament 3-4 treballadors simultàniament. 

2.10. LLOC DEL CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PROPER 
Els centres assistencials més propers són: 

- El centre assistencial més proper és el C.A.P. Banyoles, plaça Catalunya, 6. 17820 Banyoles. 
Telèfon: 972 57 25 10 
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Figura 1 Ubicació del centre assistencial de Banyoles 

 

La clínica més propera es troba:  

- Clínica Salus Infirmorum, Passeig de Mossèn Lluís Constans, 130, 17820 Banyoles. 

 Telèfon: 972 57 02 08 
 

 

Àmbit de projecte 
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3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
3.1. INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi 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. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
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- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

a L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

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

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

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

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

b L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

c 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 

d 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 

e 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. 

3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
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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. 

A continuació s’ enumeren els riscos particulars dels 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.  

3.3.1 Mitjans i maquinària  

Riscos laborals 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

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

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra. 

- Riscos derivats del funcionament de grues.  

- Caiguda de la càrrega transportada.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- No s’admetran màquines sense la protecció antibolcament instal·lada o amb el respectiu 
pòrtic de seguretat. 

- Estaran dotades d’una farmaciola de primers auxilis. 

- Estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions el dia. 

- Tindran llum i botzina de retrocés. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar 
que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina. 

- Estaran dotades de cinturó de seguretat. 

Particulars de la retroexcavadora: 

- Es prohibeix el transport i/o l’elevació de persones utilitzant la cullera. 

- Es prohibeix la manipulació de grans càrregues sota règim de vents forts. 

- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres, sense posar en servei les falques 
hidràuliques d’immobilització. 

- Es prohibeix utilitzar-la com a grua per a la introducció de peces, canalitzacions en l’interior de 
rases, si el fabricant no certifica aquest ús. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre el límit de càrrega útil. 

- El canvi de posició s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa. 

Particulars Dúmper 
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- Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper. 

- Es prohibeix conduir dúmpers a velocitats superiors a 20 km/h. 

- Els dúmpers portaran al cubilot un rètol en el qual s’indicarà la càrrega màxima admissible. 

- Es prohibeix el transport de persones. 

- Estaran dotats de fars de marxa endavant i de marxa enrere. 

Particulars de camions Dúmpers 

- Diàriament, abans de començar la jornada, s’inspeccionarà el bon funcionament del motor, 
sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzines, pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre a distancies inferiors a 10 m dels vehicles. 

- Els vehicles estacionats quedaran senyalitzats mitjançant senyals de perill. 

- La càrrega es regarà superficialment per evitar possibles polsegueres. 

- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant. 

- S’establiran límits de final de recorregut, ubicats a un mínim de 2 m de la vora dels talussos. 

- S’instal·laran senyals de “perill” i “prohibit el pas” a 15 m del lloc d’abocament. 

- S’ubicarà un plafó a uns 15 m del lloc d’abocament amb el següent escrit: “No passi, zona de 
risc, els conductors pot ser que no el vegin, aparti’s d’aquesta zona.” 

Particulars d’excavadores – pala cargadora:  

- Per pujar i baixar, utilitza els esglaons i agafadors disposats per a tal funció. 

- No tracti de realitzar ajustament amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament. 

- No guarda draps greixosos ni combustible sobre la pala, pot incendiar-se. 

- No s’admetran maquinària que no portin amb la protecció de cabina antibolcament instal·lada 
(o pòrtic de seguretat). 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar 
que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina. 

- Estaran dotats de farmaciola de primers auxilis. 

- Estaran dotats d’extintor. 

- Tindran llums i botzina de marxa enrere. 

- Es prohibeix l’abandonament de la màquina sense haver recolzat abans la pala i 

- l’escarificador sobre el terra. 

- Es prohibeix el transport de persones a sobre. 

- Abans d’iniciar variats a mitja pendent amb abocament cap a la pendent, s’inspeccionarà la 
zona, en prevenció de despreniments o allaus. 

3.3.2 Replantejament topogràfic 

Riscos laborals 

- Riscs derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses. 

- Contactes elèctrics. 

- Cops. 

- Caigudes a diferent nivell. 
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- Caigudes al mateix nivell. 

-  

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Atenció a la vegetació i als accidents del terreny (desnivells, pedres...). 

- Tenir especial atenció amb els treballs propers a línies elèctriques, de manera que s’utilitzaran 
guants 

- aïllants i botes de seguretat. 

- Situar-se fora del radi d’acció de vehicles en moviment. En cas d’estacionar en zona de 
trànsit,  

- senyalitzar-lo adequadament. 

- Proteccions individuals  

o Casc. 

o Botes i guants de seguretat. 

o Armilla reflectant. 

o Roba adequada a les condicions climatològiques. 

3.3.3 Treballs previs 

Riscos laborals 

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

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- 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). 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els accessos i perímetre de l’obra s’haurà de senyalitzar de manera que siguin clarament 
visibles i identificables. 

- S’abalisarà l’obra de manera que s’impedeixi l’entrada a personal aliè en la mateixa. 

- Estarà totalment prohibida la presencia de personal, en proximitats i àmbit de gir dels vehicles 
i en operacions de càrrega i descàrrega de materials. 

- Estarà totalment prohibida la presència d’operaris treballant en plans inclinats de terreny i en 
llocs amb pendent. 

- L’entrada i sortida de camions de l’obra a la via pública, serà degudament avisada per una 
persona  diferent del conductor. 

- Es durà a terme un perfecte manteniment de maquinària i vehicles. 

- La càrrega de material sobre el camió serà correcta i equilibrada i mai no superarà la càrrega  
màxima autoritzada. 
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- No s’apilaran materials en zones de pas o de trànsit. 

- Es verificarà en regularitat les instal·lacions de distribució d’energia presents a l’obra, en 
particular  les afectades per condicions externes. 

- No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment de maquinària sense haver-les 
desconnectat prèviament de la xarxa elèctrica. 

- Comprovació i manteniment periòdic de derivacions a terra i de la maquinària instal·lada a 
l’obra. 

- En la manipulació manual de càrregues, l’operari portarà guants i serà educat en matèria de 
manipulació de pes. Si es considera adequat portarà una faixa de protecció lumbar. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Armilla reflectant. 

o Guants contra riscos elèctrics de seguretat 

o Mascareta. 

o Casc. 

o Faixa. 

3.3.4 Neteja i estassada del terreny 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Caiguda del personal al mateix nivell i diferent nivell. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinària pel moviment de terres hauran 
de rebre formació especial. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en 
suspensió. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

o Casc de seguretat homologat, quan se circuli per l’obra fora del vehicle. 

o Guants per treballs de manteniment de maquinària. 

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora. 
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3.3.5 Moviments de terres i excavacions 

Riscos laborals 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Projecció de partícules als ulls. 

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

- Caiguda de materials. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i maquinària per a moviment de terres 
hauran de rebre formació especial. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en 
suspensió. 

- En l’excavació es mantindran els talussos que s’indiquen per la Direcció Facultativa. 

- Les parets atalussades seran controlades acuradament sobretot després de pluges, gelades, 
despreniments o quan sigui interromput el treball més d’un dia per qualsevol circumstància. 

- Es prohibeix la presència de personal en les proximitats on es realitzen els treballs 
d’excavació o en llocs de forta pendent. 

- La càrrega de terres en el camió serà correcta i equilibrada i mai superarà la càrrega màxima 
autoritzada. 

- El perímetre d’excavació serà tancat el trànsit dels treballadors, llevat per a treballs concrets. 
En cas de ser necessària la circulació per aquesta zona serà protegida mitjançant baranes.  

- Tant la rampa com el seu perímetre serà tancada. 

- Proteccions individuals: 

o Roba de treball. 

o Guants de cautxú. 

o Calçat de seguretat. 

o Ulleres de protecció antipartícules. 

o Mascareta antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Armilla reflectora. 
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3.3.6 Ram de paleteria 

Riscos laborals: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Caiguda a diferent nivell. 

- Cops i talls a les extremitats. 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Contactes amb materials agressius  

- Sobreesforços. 

- Dermatitis per contacte amb el ciment. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

- Sobre esforços per postures incorrectes 

Mesures correctores i normes de seguretat: 

- Norma bàsica: ordre i neteja. 

- Superfícies de pas lliures d’obstacles que puguin provocar cops o caigudes 

- Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 

- Les zones de treball seran netejades de brossa diàriament. 

- Coordinació amb la resta d’oficis que intervenen en l’obra. 

- Proteccions individuals: 

o Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de protecció 
col·lectius no siguin suficients. 

o Roba de treball 

o Guants de goma fins o de cautxú 

o Calçat de seguretat 

o Ulleres de protecció antipartícules. 

o Mascareta antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Armilla reflectora. 

3.3.7 Formació de voladís 

Riscos laborals: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Caiguda a diferent nivell. 

- Cops i talls a les extremitats. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Contactes amb materials agressius.  

- Generació excessiva de pols 

- Sobreesforços. 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 

Mesures correctores i normes de seguretat: 

- Norma bàsica: ordre i neteja. 

- Superfícies de pas lliures d’obstacles que puguin provocar cops o caigudes. 

- Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 

- Les zones de treball seran netejades de brossa diàriament. 

- Coordinació amb la resta d’oficis que intervenen en l’obra. 

- Proteccions individuals: 

o Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de protecció 
col·lectius no siguin suficients. 

o Roba de treball 

o Guants de goma fins o de cautxú 

o Calçat de seguretat 

o Ulleres de protecció antipartícules. 

o Mascareta antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Armilla reflectora. 

3.3.8 Tallada i poda d’arbrat i arbustos 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Atrapaments. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Soroll. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas 
de seguretat.  

- Mantenir els voltants nets d’acumulacions de farda vegetal o d’eines per evitar les caigudes. 

- Mantenir un radi de seguretat amb les persones properes per evitar lesionar-les. 

- Senyalització de la zona on es treballa que estigui a prop de vies de circulació de vehicles i 
utilitzar roba d’alta visibilitat.  

- Utilitzar ulleres de protecció i protectors auditius.  

- Utilitzar guants de cuir per protegir les mans de cops, talls o contacte amb plantes tòxiques.  

- Rotació del personal si la durada de la tasca és perllongada. 
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- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Ulleres protectores. 

o Protectors auditius. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.9 Plantacions 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Atrapaments. 

- Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas 
de seguretat.  

- Utilitzar les eines només per allò pel que han estat dissenyades. 

- Mantenir la zona lliure de materials i d’eines.  

- Les eines i/o els materials es transportaran amb mitjans mecànics sempre que sigui possible.  

- No es manipularan pesos superiors a 25 kg sense l’ajuda d’un company. 

- Lligar el ramatge dels arbustos abans de plantar-los. 

- No moure amb les mans els pans de terra de gran pes o volum, s’ha de fer amb l’ajuda de 
perxes o altres eines similars. 

- Durant el procés de posar tutors a les plantes cal prestar atenció a no colpejar-se les mans 
amb el mall. 

- Abans d’abandonar la zona, cal verificar que el terreny hagi quedar compacte. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 
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o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.10 Aplicació d’herbicides 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Contacte amb substàncies nocives, càustiques o corrosives. 

- Atrapaments o cops amb vehicles. 

- Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures mantingudes o 
inadequades al aplicar.  

- Projecció de fragments o partícules. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Explosions i incendis. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Malaltia professional que causin agents químics. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Barreja:  

o Consultar la fitxa dels productes. 

o Utilitzar les proteccions individuals adequades durant tot el procés de l’aplicació. 

o Respectar les dosis recomanades. 

o Fer-ne la barreja a l’aire lliure. 

o Fer-ne la barreja amb estris exclusivament destinats a questa finalitat i netejar-los 
després d’usar-los. 

o No fumar, beure o menjar durant tot el procés. 

- Durant l’aplicació:  

o No beure, menjar o fumar mentre es manipulin els productes.  

o Assegurar-se que l’equip d’aplicació funcioni correctament. 

o Fer l’aplicació dels productes a favor del vent. 

o No netejar el broquet bufant o amb la boca.  

o Evitar fer els tractaments en les hores de màxima calor i en dies de molt de vent. 

o Rotació del personal quan les aplicacions siguin freqüents. 

o Senyalitzar amb balises la zona que s’ha de tractar. 

o Mantenir una distància de seguretat amb terceres persones i el període de seguretat 
necessari abans de deixar lliure l’accés. 

o Rentar-se les mans i la cara abans de menjar, beure o fumar i en acaba l’aplicació.  

o Prestar atenció a la situació de la mànega per evitar entrebancar-s’hi.  

o El producte es transportarà a la caixa del vehicle i hi quedarà tancat amb clau, de 
manera que no es puguin produir vessaments.  

- Després de l’aplicació:  
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o Netejar els estris i els equips de protecció individuals després d’usar-los. 

o Canviar-se de roba al lloc de treball. 

o Rentar la roba en llocs especialitzats, no a casa. 

o No guardar mai restes sobrants de les barreges aplicades. 

- Proteccions individuals: 

o Mascareta facial integral. 

o Granota 

o Guants de protecció contra risc químic. 

o Botes de goma.  

o Gorra o, preferentment, barret de palla d’ala ampla.  

o Casc de seguretat homologat. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.11 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

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

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

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

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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3.4. 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...). 

3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

- 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. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

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

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

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 

- Extintors. 

3.4.2 Mesures de protecció individual 

- Casc homologat: d’ús obligat per a tots els treballadors i visitants. 

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

- Utilització de mascareta facial integral. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de botes de goma. 

- 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. 

- Utilitzar ulleres protectores. 

- Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu 
Provincial. 

3.4.3 Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el 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 o impedir possibles accidents de caigudes al 
mateix i a diferent nivell.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors. 



Projecte executiu per a l’estabilització dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles  Memòria SiS 
                 
 
 
 
 
 
 
 

        
  17 

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

3.4.4 Informació  

Tot el personal, a l’inici de l’obra quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels 
riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.  

3.4.5 Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i eles riscos 
que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 

Cada empresa ha d’acreditar que els seu personal a  l’obra ha rebut la formació en matèria de 
seguretat i salut.  

3.4.6 Primers auxilis 

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

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

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. 

3.5. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
És senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 
s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

És senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 
una tanca i les indicacions necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

- La interferència de feines i operacions. 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 

3.6. PLA DE SEGURETAT 
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d'obra.  

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com 
es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar-lo. 
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3.7. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i 
a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball dins del 
termini de 24 hores. 
 

 

 
 

Maig 2019 
 
 
 
 

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 18.188 
 

 
Gran Via de Jaume I 35acc, 2n 1a  – Girona 17001  

tel. 872.215.299 / www.serpa.cat 
 

 
 

 

http://www.serpa.cat/
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SENYALITZACIÓ DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ 
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1. NORMATIVA APLICABLE 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre  (BOE: 
25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre  (BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero  (BOE: 
31/01/97).  Modificacions: RD 780/1998 . 30 
abril (BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

R.D. 486/1997 . 14 de abril   (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo  (BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 
07/08/97)  transposició de la directiva 
89/655/CEE   modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”   (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 21/06/01) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)   
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats 
per O. DE 20 gener de 1956 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971   (BOE: 16 I 
17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)  modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, 
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 

27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5  modificació: BOE: 27/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 06/09/75): 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

NORMATIVA D'ÀMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS)  
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2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra on 
s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent 
al de l'accident, com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o 
timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal 
que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 
respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 
(avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa 
etc..., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les adaptacions 
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 
metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de 
l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. Aquelles peces que pel 
seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L'ús 
d'un peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix 

4. EQUIPS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d'aquest sector. 

CASC 

El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la norma 
tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats 
han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s’en canviïn les peces interiors en 
contacte amb el cap. 

CALÇAT DE SEGURETAT 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 
amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores han de 
ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE núm. 305 
de 22/12/81 classe E. 

GUANTS 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), cal fer 
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

- Cotó o punt: feines lleugeres 

- Cuir: manipulació en general. 

- Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 

- lona: manipulació de fustes. 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària 
MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 
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Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 

CINTURONS DE SEGURETAT 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 
núm. 210 de 02/09/77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els 
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure. 

PROTECTORS AUDITIUS 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), és 
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. 

Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 

PROTECTORS DE LA VISTA 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE núm. 196 de 17/08/78 i MT-17, 
Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 

ROBA DE TREBALL 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada 
per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, 
etc) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

5.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 
L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar 
al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 

5.2. SERVEI MÈDIC 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
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6. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es constituirà el comitè de Seguretat i Salut quan calgui segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 
col·lectiu provincial del sector.  

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Segureta i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

7. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als 
preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament apart. 

8. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el 
promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels 
principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , 
en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació d’activitats 
empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar 
les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat 
i salut no sigui necessària. 

9. AVÍS PREVI 
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de les 
obres. 

L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció Facultativa assumirà les 
seves funcions. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

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 sotcontractistes 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. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi 
les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinar, la direcció facultativa 
notifiqui a la Inspecció de treball corresponent, dins el termini de 24 hores.  
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Josep Aleix Comas i Herrera 

Enginyer de camins, canals i ports 
Col·legiat núm. 18.188 
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tel. 872.215.299 / www.serpa.cat 
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COMPORTA FLUMEGATE 
 

Les comportes model FlumeGate son comportes amb cabalímetre, sensor de nivell aigües amunt i aigües 
avall, motorització, automatisme, alimentació solar, bateries i telecomunicacions totalment integrat en 
un únic producte. Tot en 1. 
 
 Les comportes FlumeGate poden operar amb les següents consignes de control: 

 
 

De forma remota es poden programar les comportes FlumeGate per a mantenir de forma automàtica la 

consigna escollida segons el mode de control. Les comportes es mouran de forma automàtica per entregar un 

cabal exigit, o mantindre un nivell determinat tant aigües amunt com aigües avall en el canal  
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Las comportes també poden ser operades en forma manual mitjançant el pedestal de control. 

 

L’usuari pot consultar el cabal i la consigna de forma remota en qualsevol moment amb el servei 

SCADAConnect Live. A més, es disposa d’un arxiu amb l’històric de dades de cabal, nivells i volum d’aigua 

consumit, disponible para la comunitat en qualsevol moment.  

 

La comporta tipus FlumeGate es també un cabalímetre molt precís, permetent a usuari accedir al caudal en  

temps real..  
 

El disseny de les FlumeGate, tot en un, significa que tot ha estat dissenyat (la comporta, el sistema de 

accionament, el sistema de medició ultrasònica, la font d’energia amb plaques solars, el sistema de 

telemetria, el tecla de control local i el software ) per a que funcionin com a una sola unitat. 

 

Comporta  
 Comporta de alumini extruït de qualitat marina 

 De construcció laminada con nucli sintètic. 

 Pous tranquil·litzants totalment integrats dins el marc esquerra de la 

comporta per a la instal·lació de dos sensors de nivell hídric de 

ultrasons. 

 Rendiment del tancament < 0.02 l/seg per metre lineal de junta 

(superior a les normes americanes i europees AWWA C513 i DIN 

19569) 

 Marc auxiliar i pedestal de alumini extruït de qualitat marina 

 Hardware de acer inoxidable 

 Eixos de acer inoxidable AISI 316 
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 Juntes de cautxú EDPM duresa Durometer 70 (Shore A) 

 Frontisses de acer inoxidable dúplex 

 Accionament mitjançat motor elèctric 12VDC totalment integrat en la comporta i per cable de acer.  

 

Cabalímetre 
 Tecnologia de ones ultrasòniques multi feix mitjançat temps de trànsit 

 Precisió ≤ ± 2.5%* 

 Freqüència de medició ≥ 10 s 

 Resolució de la medició del temps de trànsit: 100 pico segons 

 Sensors pre calibrats i auto calibrables 
(*) Precisió en condicions de Laboratori 

 
Medició de nivell hídric 

 2 Sensors de nivell. Aigües amunt i aigües avall 

 Sensors de nivell amb tecnologia de ones ultrasòniques 

 Sensors totalment integrats en el marc de la comporta. 

 Possibilitat de instal·lar 2 sensors auxiliars en redundància. 

 Sensors de alumini anoditzat de qualitat marina i plàstic de copolímer de acetilo amb accessoris de 

acer inoxidable i connectors banyats en or. 

 Incorpora tubs de alumini per a la estabilització de l’aigua. 

 Incorpora filtres de entrada per a partícules en suspensió i residus 

 Precisió ≤ ± 0.5 mm 

 Resolució ≤ 0.1 mm  

 Comunicació amb protocol Modbus RTU. 

 

Pedestal de control local 
 Pedestal de control de alumini anoditzat de qualitat marina, totalment 

preparat per a la intempèrie.  

 Access segur amb porta abatible, clau, pany i contrasenya de usuari. 

 Autòmat PLC integrat en el pedestal 

 Protocols de comunicació estendard no captius: Modbus, DNP3 y MDLC 

 Emmagatzematge de dades en memòria no volàtil 

 Control local y remot (SCADA) 

 Idiomes de la pantalla incorporats: espanyol, anglès, francès, italià i xinès. 

 Radio mòdem UHF i/o mòdem 3G totalment integrat dins del pedestal per a telecomunicacions amb 

SCADA. 

 Antena 3G/UHF, bidireccional/omnidireccional. Cable coaxial 6 metres per a connexió amb radio 

mòdem. 

 Sistema de control de energia solar i bateries amb regulador de carga integrat dins del pedestal. 

 Cablejat entre Pedestal i comporta inclòs. 
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Energia Solar 
 Font de energia solar fotovoltaica amb panell solar monocristalí de 85 W i bateries de 12VDC 

 Màstil de 6 metres de alumini per a la ubicació del panell solar i antena de telecomunicacions. 

 Sensor de temperatura integrat en la bateria 

 Bateries de baix manteniment 12VDC mínim 52 Ah 

 Regulador de carga 12VDC 

 Proteccions elèctriques 

 Autonomia mínima de la bateria: 5 dies sense panel solar 

 

Accionament 
 Motor elèctric de 12VDC i reductor 

 Finals de carrera obert/tancat 

 Encoder de posició. 

 Accionament mitjançant cable de acer inoxidable. Sense necessitat de greixos. 

 Control de posició amb encoder. 256 punts del codificador magnètic. 

 Accionament auxiliar manual amb maneta.  

 Accionament auxiliar elèctric amb bateria externa y botonera auxiliar.  

 
Objectius de control 

 Control Local o Remot amb SCADA 

 Control per polsador: Obertura i tancament amb polsador manual 

 Control per posició: : Obertura i tancament amb la consigna de posició programada  

 Control per cabal: Manté una consigna de cabal introduïda per l’usuari encara que els nivells de 

l’aigua oscil·lin. Autoregulació.  

 Nivell aigües amunt: Manté una consigna de nivell de aigua programada en el tram de canal aigües 

amunt encara que el cabal oscil·li. Autoregulació. 

 Nivell aigües avall: Manté una consigna de nivell de agua programada en el tram de canal aigües 

avall encara que el cabal oscil·li. Autoregulació. 

 

SCADA I TELECOMUNICACIONS 
 
Regaber utilitza una plataforma SCADA, anomenada SCADAConnectLive, per operar la comporta.  

SCADAConnect li permet supervisar i controlar la infraestructura, reduir els costos de operació i augmentar el 

control de la xarxa de canals.. 

 

SCADAConnect aporta la informació detallada sobre els equips en TEMPS REAL per a poder reaccionar 

davant  els possibles problemes abans de que apareguin, y sense la necessitat de desplaçar-se a les 

instal·lacions. 
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Les eines de creació de gràfics (en temps real o històrics) i d’anàlisis de tendències de SCADAConnect 

transformen las enormes quantitats de dades recol·lectades de les instal·lacions de campo, en informació que 

es pot  utilitzar per a gestionar, planificar i millorar. 

 

   
SCADA Connect Live 

Per a aquells usuaris que tenen un número reduït de instal·lacions, SCADAConnect pot utilitzar-se com a un 

servei en el núvol, aquest servei permet controlar las instal·lacions de camp simplement utilitzant un 

navegador web, un mòbil smarthpone o una tablet amb connexió a Internet. Aquest mètode es una solució 

alternativa i econòmica al sistema tradicional de SCADA instal·lat en equips informàtics del client. 

 

Las principals característiques de SCADA Connect Live (servei en el núvol): 

 Control remot mitjançant SCADA a través de Smartphone, Web o Tablet 

 Accés segur a l’aplicació amb usuari i contrasenya unipersonal 

 Enviament de consignes de caudal i/o nivells remots a la comporta 

 Comunicació online. Temps Real. 

 Monitorització de l’estat de la comporta. 

 Programacions de obertures/tancaments i/o consignes de control de cabal o nivell hídric. 

 Registre de dades per al seu posterior anàlisis i/o exportació a fitxers tipus .CSV 

 Visualització de gràfiques de cabal, nivells i altres senyals. 

 Visualització de alarmes i enviament de alarmes vía Email i SMS (Opcional) 

 Configuració de alarmes. Límits superiors e inferiors per a cada senyal.  

 Registre de dades de cada senyal. Editable. 

 Exportació i descarrega de dades per a el seu posterior tractament 

 Multiplataforma (Windows, iOS, Android, Linux). Web Responsive 

 Multiusuari. Varis usuaris connectats i utilitzant el mateix sistema al mateix temps 
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Exemple SCADA Connect Live. Gràfiques 

 

OPERACIÓ 
El funcionament es molt senzill. Simplement s’ha de introduir una consigna, per exemple un cabal fix. 
Aquesta consigna es pot programar o bé en la mateixa comporta o bé en remot des de un ordenador amb 

Internet. La comporta s’obrirà i/o tancarà les vegades necessàries per a mantenir el cabal fixat, evitant així 

riscps por desbordaments o cabals insuficients.  

 

 



Informació general
FlumeGate és un mesurador de cabal amb una comporta de control integrada per al 
reg de canal obert, que incorpora en una mateixa instal·lació un sistema de mesura 
del cabal, un precís sistema de control motor, una font d’energia i un sistema de 
telecomunicació per ràdio.

Tant en descàrrega lliure com submergida, la mateixa comporta calcula el cabal 
utilitzant el seu propi sistema de mesura dels nivells hídrics d’aigües amunt, aigües 
avall i la posició exacta de la comporta.

FlumeGate pot ser utilitzada per si sola o en combinació amb altres comportes al llarg 
del canal per tal d’optimitzar el cabal de tota la xarxa de canals. A més a més, es pot 
controlar o bé des de la mateixa instal·lació o bé de manera remota un cop hagi estat 
connectada a la xarxa SCADA.

FlumeGate controla el cabal de manera automàtica mitjançant el canvi de la posició  
de la comporta, la qual es basa en la consigna programada per l’usuari, o adaptant-se 
a la demanda d’aigua tal i com mostra la taula a continuació. 

Objectiu de control Accionament de la comporta

Local Posició S'obre fins a la consigna programada i es manté en aquesta posició

Cabal Manté una consigna de cabal constant encara que els nivells hídrics aigües amunt i 
aigües avall oscil·lin

Nivell aigües 
amunt

Manté una consigna de nivell d’aigua programada al tram del canal aigües amunt 
encara que el cabal oscil·li

Nivell aigües avall Manté una consigna de nivell d’aigua programada al tram del canal aigües avall encara 
que el cabal oscil·li

Xarxa* Demanda Canvia el cabal per a que coincideixi amb la demanda mesurada a la xarxa aigües avall 
de la comporta, mantenint alhora un nivell hídric estable aigües avall 

Subministrament Canvia el cabal per a que coincideixi amb la quantitat neta subministrada en la xarxa 
aigües amunt de la comporta, mantenint alhora un nivell hídric estable aigües amunt

*  El control de xarxa només està disponible quan s’utilitza juntament amb altres comportes Rubicon i  
amb el software NeuroFlo® de Rubicon. 

Producte TCC®

FlumeGate és un dels productes que conformen un conjunt modular de hardware i 
software de precisió anomenat TCC (Control Total de Canal). TCC és una tecnologia 
avançada i dissenyada per millorar la gestió i productivitat de l’aigua en canals oberts i 
canonada de distribució per gravetat. A diferéncia de les infraestructures tradicionals,  
els productes TCC poden interactuar i cooperar per tal d’ajudar els gestors dels 
recursos a millorar:

•	 la	disponibilitat	d’aigua
•	 el	servei	i	la	equitat	pels	usuaris
•	 la	gestió	i	control
•	 la	salut	i	la	seguretat	dels	operadors	dels	canals

Característiques
•  Mesura ultrasònic dels nivells hídrics
•  Càlcul del cabal i software de control
•  Sistema de bateries carregades amb energia solar  

o amb 120-240V AC
•  Sistema de telecomunicació llest per a ser connectat 

a plataformes SCADA

•  Construcció robusta i d’operacions diàries freqüents
•  Comporta amb forma d’abocador o sobreeixidor per 

a un millor control del nivell hídric
•  No es veu afectada per la sorra, els sediments o 

altres substàncies contaminants
•  Opcional: passadís amb baranes per augmenter la 

seguretat dels treballadors

És la solució ideal per a... 
•  La regulació en canals principals de conducció i 

secundaris de distribució
•  Desviacions, boques de entrada al principi del  

canals o a l’entrada de parcel·les
•  Estructures que requereixen poca pèrdua de  

càrrega però alta precisió
•  Projectes de modernització (surt més rendible que 

automatitzar una comporta ja existent)
• Llocs remots sense energia AC (corrent altern)
•  Entorns que puguin causar corrosió com  

l’aigua salada

  Fitxa tècnica
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Pedestal local de control
Totes les instal·lacions FlumeGate incorporen un 
pedestal robust i segur que subministra energia i 
controla la comporta, amb coberta impermeable que 
protegeix els components electrònics i les bateries.

El pedestal també actua com a interface local de 
l’usuari. El teclat i la pantalla LCD (Pantalla de Cristall 
Líquid) es troben sota la tapa del pedestal, permetent 
així que els agricultors visualitzin o que els operaris 
controlin i resolguin els problemes tècnics des de la 
mateixa instal·lació.

Tecnologia dels plafons de la comporta
FormiPanel™ és una fabricació de làmines laterals de la 
comporta de Rubicon, les quals han estat dissenyades 
utilitzant tècniques de la indústria marina i aerospacial.

El plafó de la comporta és una construcció laminada 
que utilitza adhesius industrials d’alta resistència per a 
unir les extrusions estructurals i les plaques d’alumini  
a un material sintètic. El resultat és una construcció 
sòlida, lleugera i resistent a les substàncies corrosives.

Mesura del cabal
FlumeGate calcula el cabal prenent les mesures dels 
nivells hídrics d’aigües amunt, aigües avall i la posició 
de la comporta, aconseguint d’aquesta manera una 
precisió de càlcul del cabal de ±2,5%† verificada 
independentment.

•	 	Els	sensors	MicronLevel® de Rubicon estan situats dins del marc intern, amb un 
tancament hermètic que separa els sensors d’aigües amunt i aigües avall.

•	 	Disposa	de	pous	d’aquietament	integrats	i	únics	en	la	seva	sèrie	que	no	es	veuen	
afectats pel residus presents a l’aigua, l’escuma, els sediments o altres objectes i 
substàncies contaminants.

•	 	S’auto-calibra	cada	cop	que	es	duu	a	terme	una	lectura	de	dades	per	tal	
d’eliminar la desviació de les variacions de velocitat de so degudes als canvis de 
temperatura o a la humitat.

•	 Està	específicament	dissenyada	per	a	l’ús	en	entorns	hostils	de	reg	de	canal.

FlumeGate™

   Fitxa tècnica

Secció de la cantonada 
del marc FlumeGate™ 
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Detall del sensor 
FlumeGate™ 

Ubicació del sensor 
FlumeGate™ 

Tecnologia de control de la comporta
CableDrive™ és el sistema d’actuació de Rubicon 
dissenyat per aportar precisió i permetre la repetició  
de la posició de la comporta en entorns hostils.

El mecanisme d’accionament consisteix en un cable 
d’acer inoxidable i un rodet que proporcionen una 
propulsion positiva tant en la direcció d’elevació com de 
baixada de la comporta. Ha estat dissenyat per a poder 
dur a terme freqüents operacions diàries i permet que 
s’eliminin tots els possibles errors de posició de la 
comporta, obtenint així una precisió de fins a ±0,5mm.

La tecnologia SolarDrive® de Rubicon controla el 
mecanisme d’accionament. És tracta d’un pannell de 
circuit que controla la posició de la comporta, la 
regulació de l’energia solar, la càrrega de la bateria  
i la interface de l’usuari del pedestal.

Baix manteniment
El disseny modular del FlumeGate permet el seu 
manteniment in situ amb eines i formació mínimes i 
utilitza components fàcils de reemplaçar.

•	 	Els	sensors	de	nivell	es	poden	extreure	fàcilment	
durant la realització de serveis in situ

•	 	Les	juntes	són	reemplaçables
•	 	Sistema	diagnòstic	integrat	en	el	software
•	 	Els serveis de manteniment els poden realitzar els 

tècnics locals de Rubicon o bé tècnics independents 
locals autoritzats/capacitats

És fàcil d’instal·lar
Els productes FumeGate estan dissenyats per poder  
ser adaptats a estructures ja existents, així com a la 
construcció d’emplaçaments específics, reduint així els 
costs relacionats amb l’obra civil.

Interface local de l’usuari

Electrònica SolarDrive

Instal·lació en sec Instal·lació submergida

Construcció FormiPanel

Placa d’alumini

Nucli sintètic



Especificacions de FlumeGate™ 

Informació general

Volum màxim de cabal Varia segons la mida/dimensions de la comporta, veure la taula  
de volums necessària

Interface de dades Pantalla local (LCD de 4 línies amb teclat), sèrie Modbus,  
ràdio de dades

Unitat de mesura Comprensible per a l’usuari (sistema mètric/imperial)

Idioma de la interface local Anglès, Castellà, Francès, Xinès i Italià

Variables de dades 140+ variables disponibles per a la integració als sistemes SCADA

Control Local o remot mitjançant SCADA

Mecanisme d’accionament Acoblament de cable d’acer inoxidable i rodet CableDrive durador i 
que aconsegueix posicions precises

Sistema electrònic SolarDrive control i aplicació tecnològica dins del control local del 
pedestal. Es realitza una prova a 100% de cada funció, així com 
una prova d’absorció i resistència al calor en un forn industrial.

Motor 12V DC

Posició de la comporta 256 lectures de l'encoder (punts de contatge del codificador) 
magnètic

Rendiment del tancament <0,02 litres/segon per metre lineal de junta (superior que les 
norms Americanes i Europees AWWA C513 i DIN 19569)

Opcions de regulació Energia (solar) 12V DC; energia 120/240V AC; manual amb 
bateria d’automòbil o amb una maneta (un element manual 
d’accionament)

Mesura del cabal

Precisió ±2,5% 
† Precisió en la mesura dels models FG-M-626-620 i FG-1050-674, 
testat per Manly Hydraulics Laboratory, gener i agost de 2005

Freqüència de mesura 10 segons

Mètode de calibratge Sensors pre-calibrats i d’auto-calibració interna de fàbrica

Mesura del nivell d’aigua

Tècnica Ultrasons

Precisió ±0,5mm

Resolució 0,1mm

Materials

Marcs Alumini extruït de qualitat marina

Pannells de la comporta Construcció laminada formada per d’una làmina d’alumini  
5083-H321 adherida a una làmina de poliestirè RTM sobre una 
extrusió de 6351-T5

Hardware Acer inoxidable

Eixos Acer inoxidable

Junta Cautxú EDPM duresa Durometer 70 (Shore A)

Frontisses Acer inoxidable dúplex

Sensors de nivell d’aigua Alumini de qualitat marina anoditzat i plàstic de copolímer de etilè 
amb accessoris d’acer inoxidable i connectors banyats en or  

Energia

Font d’energia Bateria autònoma de 12V DC que rep la càrrega del pannell solar 
o per AC (corrent elèctrica externa)

Pannell solar Monocristal·lí de 85W

Bateries 2 o 3 bateries de plom i àcid i gel amb sensor de temperatura 
(~5 anys de vida, ~5 dies de funcionament sense energia solar o 
alimentació AC)

Comunicacions

Protocols DNP3, MDLC, Modbus

 
Les especificacions poden canviar en un futur

Acoblament 
de 3 plafons

Marc intern

Mástil

Coberta del controlador

Acoblament de
la frontissa superior  

Vista isométrica

Vista isomètrica ampliada

Placa solar

Placa que cobreix mástil
 

Marc extern

Cargols de la frontissa

Junta hermètica

Mecanisme CableDrive™

Components de FlumeGate™ 

Flux

Flux

Ample de 
l'estructura 

R

HU

HD

OE

CE

Vista lateral: comporta
completament oberta
 

Vista en planta Nivells hídrics aigües amunt i aigües avall

Comporta completament 
tancada

Flux

ObertaTancada

Instal·lació habitual
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Dimensions i volums de cabal màxims  
de FlumeGate™

Model

Ample 
d'estructura Pes OE CE HUmax HDmax QF QS

m kg mm mm mm mm m3/s m3/s

FGB-0626-0674

0,8

100 125 715 715 615 0,53 0,41

FGB-0626-0866 115 135 880 880 780 0,66 0,50

FGB-0626-1077 160 160 1035 1035 935 0,87 0,64

FGB-0626-1273 185 165 1230 1230 1130 1,19 0,83

FGB-0760-0866

0,9

120 135 880 880 780 0,81 0,62

FGB-0760-1077 170 160 1035 1035 935 1,09 0,79

FGB-0760-1273 195 165 1230 1230 1130 1,49 1,04

FGB-1050-0674

1,2

115 125 715 715 615 0,92 0,72

FGB-1050-0866 155 135 880 880 780 1,10 0,83

FGB-1050-1077 185 160 1035 1035 935 1,56 1,14

FGB-1050-1273 225 165 1230 1230 1130 2,14 1,50

FGB-1050-1437 250 190 1385 1385 1285 2,38 1,64

FGB-1050-1587 315 200 1535 1535 1435 2,95 1,98

FGB-1050-1804 350 195 1720 1720 1620 3,67 2,41

FGB-1180-0866

1,3

165 135 880 880 780 1,25 0,95

FGB-1180-1077 190 160 1035 1035 935 1,78 1,29

FGB-1180-1273 230 165 1230 1230 1130 2,43 1,70

FGB-1180-1437 255 190 1385 1385 1285 2,70 1,87

FGB-1180-1587 325 200 1535 1535 1435 3,36 2,26

FGB-1370-0674

1,5

145 125 715 715 615 1,18 0,92

FGB-1370-0866 175 135 880 880 780 1,47 1,11

FGB-1370-1077 200 160 1035 1035 935 2,09 1,52

FGB-1370-1273 240 165 1230 1230 1130 2,85 2,00

FGB-1370-1437 270 190 1385 1385 1285 3,17 2,19

FGB-1370-1587 335 200 1535 1535 1435 3,95 2,66

FGB-1370-1804 375 195 1720 1720 1620 4,93 3,23

FGB-1485-0620

1,6

130 105 615 615 515 1,06 0,84

FGB-1485-1077 205 160 1035 1035 935 2,27 1,65

FGB-1485-1273 250 165 1230 1230 1130 3,11 2,18

FGB-1485-1437 320 190 1385 1385 1285 3,41 2,36

FGB-1485-1587 345 200 1535 1535 1435 4,32 2,90

FGB-1485-1804 385 195 1720 1720 1620 5,38 3,52

FGB-1675-0674

1,8

160 125 715 715 615 1,46 1,14

FGB-1675-0866 190 135 880 880 780 1,82 1,38

FGB-1675-1077 230 160 1035 1035 935 2,58 1,88

FGB-1675-1273 260 165 1230 1230 1130 3,54 2,48

FGB-1675-1437 330 190 1385 1385 1285 3,88 2,68

FGB-1675-1587 360 200 1535 1535 1435 4,91 3,31

FGB-1675-1804 400 195 1720 1720 1620 6,12 4,01

FGB-1675-2186 725 413 2200 2200 2100 7,62 4,84

FGB-1675-3038 1300 475 2912 2912 2812 11,08 6,67

FGB-1790-1077

1,9

240 160 1035 1035 935 2,77 2,02

FGB-1790-1587 365 200 1535 1535 1435 5,28 3,55

FGB-1790-2186 740 413 2200 2200 2100 8,20 5,21

FGB-2268-1587

2,4

400 200 1535 1535 1435 6,78 4,56

FGB-2268-2186 780 413 2200 2200 2100 10,62 6,75

FGB-2268-3038 2000 475 2912 2912 2812 15,83 9,53

Posi’s en contacte amb Rubicon per obtenir les dimensions mecàniques, les taules de volum de cabal o  
les mides addicionals de comportes. Es recomana consultar amb un agent o enginyer de Rubicon abans  
de calcular la mida de la comporta. Els pesos són aproximats.

OE  Elevació de la comporta completament oberta
CE  Elevació de la comporta completament tancada (verificant l’obertura)
Ample d'estructura  Ample de l'estructura compatible
HUmàx   Nivell màxim d’aigües amunt. Nota: generalment es recomana fins a 100mm 

de folgança, però nos és obligatori.
HDmàx  Màxim nivell hídric aigües avall 
QF  Cabal màxim o en condicions de caiguda lliure  (HU = HU màx. / HD = 0)
QS  Cabal màxim quan la comporta estigui submergida (HD = HD màx) 
R  Ràdi de la comporta

Flux

Flux

Ample de 
l'estructura 

R

HU

HD

OE

CE

Vista lateral: comporta
completament oberta
 

Vista en planta Nivells hídrics aigües amunt i aigües avall

Comporta completament 
tancada

Flux

ObertaTancada

Informació sobre Rubicon Water
La tecnologia avançada de Rubicon Water optimitza el transport, 
distribució i el reg per gravetat. Permet la gestió dels recursos hídrics  
a molt alts nivells d'eficiència i control. La nostra tecnologia permet 
augmentar la quantitat d'aigua disponible i millorar la qualitat de vida  
i les condicions de treball dels agricultors, així com augmentar la 
producció i la seguretat econòmica.

Rubicon es va establir el 1995 i avui dia disposa de més de 20.000 
comportes instal·lades a sistemes TCC de deu països.

Rubicon Water
C/Melcior de Palau, 131/133 
Baixos – Local 4 
Barcelona 08014 
Espanya

Tel: +34 933 48 72 61 
Email: consulta@rubiconwater.com

Vistes lateral i en planta 

www.rubiconwater.com



Informació general
El SlipMeter combina de forma innovadora una comporta de control i un mesurador 
de cabal per a les captacions agrícoles i les tomes parcel·laries. A partir d’ara, caldrà 
menys esforç per a proporcionar un sistema de distribució d’aigua fiable, flexible i 
precís per als regadius.

El SlipMeter es pot configurar de formar remota perquè s’encengui i apagui 
automàticament per tal de proporcionar un volum i un cabal constant i precís. És a dir, 
que pot proporcionar un servei òptim, dia i nit, encara que els nivells del canal variïn.

El disseny integrat significa que tot –el sistema d’accionament, el control motor, el 
sistema de mesura ultrasònica, la font d’alimentació, la telemetria i el teclat de control 
local– funciona com un únic dispositiu. No presenta problemes d’instal·lació o 
incompatibilitats, simplement funciona.

La capacitat del SlipMeter de mesurar de forma precisa cabals grans i molt petits fa 
que sigui adequat per a qualsevol tipus de conreu. A més, el fet que la pèrdua de 
càrrega sigui extremadament baixa fa que aquesta funció no es vegi afectada encara 
que només estigui disponible una càrrega molt baixa.

Ha estat dissenyat per instal·lar-se en estructures ja existents sense cap obra civil 
costosa, simplement col·locant-lo dins d’un marc que es fixa a l’estructura existent.

El software integrat proporciona les següents possibilitats de control:

Objectiu de control Accionament de la comporta

Local   Posició S’obre fins al valor de la consigna programada i es manté en aquesta posicióí

             Cabal Manté una consigna de cabal, encara que oscil·lin els nivells d’aigua, aigües 
amunt i aigües avall

Producte TCC®

SlipMeter és un dels productes que conformen un conjunt modular de hardware i 
software de precisió anomenat TCC (Control Total de Canal). TCC és una tecnologia 
avançada i dissenyada per millorar la gestió i productivitat de l’aigua en canals oberts  
i canonada de distribució per gravetat. A diferéncia de a les infraestructures 
tradicionals, els productes TCC poden interactuar i cooperar per tal d’ajudar els 
gestors dels recursos a millorar:

•	 la	disponibilitat	d’aigua
•	 el	servei	i	la	equitat	pels	usuaris
•	 la	gestió	i	control
•	 la	salut	i	la	seguretat	dels	operadors	dels	canals

SlipMeter™

  Fitxa tècnica

Característiques
•  Precisió de mesura del cabal Sonaray de ±2,5%*
•  Sistema de bateries carregades per energia solar  

o alimentació mitjançamt línia de corrent altern
•  Sistema de comunicació a punt per a integrar-se  

en una varietat de plataformes SCADA

•  Mesura a mitja càrrega si està equipat amb el 
sensor MicronLevel®

És la solució ideal... 
•  Per les captacions que requereixen una pèrdua  

de càrrega molt baixa i/o una precisió elevada
•  Quan les fluctuacions del nivell de l’aigua porten  

a què el mesurador de cabal es trobi sovint 
parcialment ple

• Per minimitzar la despesa en obra civil 
•  Quan hi ha turbulències extremes, residus o  

altres contaminants
•  Per ubicacions remotes que requereixen cabals 

controlats

NEUROFLO

IßEE GATEWAY MICRONLEVELTCC GATEWAY

RIGHTS &
COMPLIANCE

NETWORK
VISUALIZATION

FLUMEGATE SLIPMETER

SLIPMETER SLIPMETERSLIPMETER

RADIO
NETWORK

SCADA
CONNECT

SLIPGATE CUSTOMER
CONNECT

DELIVERY
SCHEDULING

TARIFFS, RATES
& INVOICING

ORDERS,
ROTATIONS &
SCHEDULING

FLUMEMETER

HYDROLOGICAL
DATA

CONFLUENT

AUTOMATIC
DELIVERY

BASENETWORK
VISUALIZATION

BLADEMETERBLADEVALVE BAYDRIVE

No és necessari estabilitzar 
el cabal a l’entrada o la 
sortida del mesurador  
de cabal



Pedestal local de control
Les instal·lacions amb SlipMeter incorporen un pedestal 
robust que subministra energia i control la comporta, 
inclou també una coberta impermeable que protegeix 
els components electrònics i bateries de forma segura.

El pedestal també serveix d'interface d’usuari local. El 
teclat i la pantalla LCD estan situats sota la tapa del 
pedestal bloquejable, cosa que permet la visualització 
per part dels agricultors i que els operadors controlin i 
resolguin problemes tècnics des de la mateixa 
instal·lació.

Mesura a mitja càrrega
Amb el sensor del nivell d’aigua ultrasonic MicronLevel, 
el SlipMeter proporciona una mesura del cabal  
precís fins i tot si la caixa de mesura no està 
completament plena.

El sensor no es veu afectat pels objectes del voltant, 
residus, escuma, llim o altres contaminants i 
s’autocalibra a cada lectura per tal de eliminar la 
desviació en la velocitat de les variacions de so 
causades per canvas de temperatura o humitat.

Tecnologia de control de la comporta
CableDrive™ és el sistema d’accionament de Rubicon 
dissenyat per proporcionar precisió i permetre la repetició 
de la posició de la comporta en entorns hostils. El mecanisme d’accionament consisteix 
en un cable d’acer i un rodet que proporcionen una propulsió positiva tant en la 
direcció d’elevació com en la de baixada de la comporta. Està dissenyat per operar en 
cicles d’alt rendiment i proporciona un posicionament de la comporta amb una 
precisió de ±0,5mm.

La tecnologia SolarDrive® de Rubicon controla el mecanisme d’accionament; es tracta 
d’una placa de circuit que controla la posició de la comporta, la regulació de l’energia 
solar, la càrrega de la bateria i la interface d’usuari del pedestal.

Baix manteniment
El disseny modular del SlipMeter permet el seu manteniment in situ amb  
eines i formació mínimes i utilitza components fàcils de reemplaçar.
•	 	Els	sensors	de	nivell	es	poden	extreure	fàcilment	durant	la	realització	 

de serveis in situ 
•	 Les	juntes	són	reemplaçables
•	 Sistema	de	diagnòstic	integrat	en	el	software
•	 	Els	serveis	de	manteniment	els	poden	realitzar	els	tècnics	locals	de	 

Rubicon o bé tècnics independents locals autoritzats/capacitats

SlipMeter™

  Fitxa tècnica

Interface d’usuari local

Tecnologia de mesura del cabal 
Sonaray®

El SlipMeter fa servir la tecnologia Sonaray d’ones 
ultrasòniques multifeix. El principi d’ones 
ultrasòniques multifeix permet construir el perfil 
de velocitats gràcies a una sèrie de feixos acústics 
transversals que proporcionen una representació 
precisa de la distribució de velocitats dins de la 
caixa de mesura.

Aquesta tècnica mesura tot el camp de velocitat 
dins del mesurador de cabal i no es veu afectada 
per turbulències o qualsevol altra distribució no 
uniforme causada per residus o runes.

També elimina la necessitat de calibrar el perfil de 
cabal que es requereix amb els cabalímetres d’un 
sol punt, d'un sol feix acústic i d’efecte doppler.
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SlipMeter™ components

Pedestal de control
1  Antena
2  Pannell solar
3  Màstil articulat
4  Controlador segur per a la pantalla LCD

Mesurador/unitat de control
5 Boca d’entrada
6  Sensors Sonaray
7  Caixa de mesura
8  Juntes de la comporta
9  Marc intern (en un costat es troben  

els sensors ultrasònics de nivell)
10  Pannel de la comporta
11   Unió de l’engranatge de sortida  

(caixa de canvis)
12  Ganxos d’elevació
13  Motor i codificador
14  Eix d’accionament del motor
15  Caixa de canvis planetària
16  Codificador
17  Coberta del motor
18  Unió CableDrive
19  Tambor per a cables
20  Guia per a cables
21  Marc extern

Detall de 
l’ensamblatge  
del motor

Pedestal de  
control local

Detall del 
CableDrive

Endoll per a la 
connexió de 
comunicacions

Àrea hermètica

Marca de 
referència 
d’auto-calibratge

Escapament 
d’aire de ventilació 
(respirador)

Ports d’entrada 
del filtre 
de residus

Detall de sensor MicronLevel®

Vuit plans horitzontals 
detecten la distribució de 
velocitats en el mesurador 
(vista lateral)

A cada pla de mesura, 
les ones ultrasòniques 
creuades determinen 
els temps en trànsit per 
avaluar la totalitat del 
camp de velocitats en 
aquest pla (vista plana 
del pla de mesura)

Les distribucions 
horitzontals de 
velocitats s'integren 
verticalment per tal de 
distribuir les velocitats 
del cabal (vista lateral)



Fàcil d’instal·lar
Els productes SlipMeter de Rubicon estan dissenyats per a implantar-
se en els murs de capçalera existents, així com en noves estructures, 
amb l’objectiu de reduir els costos relacionats amb la obra civil. 

•	 	S’instal·la	i	es	posa	en	funcionament	en	dos	dies	tant	durant	 
la campanya de reg com fora de campanya

•	 Calibrat	i	preconfigurat	a	fàbrica

SlipMeter Measurement Accuracy
(Relative to ABB Magmaster in Rubicon Hydraulics Laboratory)

Reference Flow Rate (cfs)
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Precisió del mesurament amb SlipMeter  
(SlipMeter 600mm 45° provat en condicions normals d’operació en 
comparació amb ABB Magmaster)

Cabal (litres/segon)
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Pèrdua de càrrega del SlipMeter
(SlipMeter 600mm 45° provat pel Laboratori Manly Hydraulics
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SlipMeter Measurement Accuracy
(Relative to ABB Magmaster in Rubicon Hydraulics Laboratory)

Reference Flow Rate (cfs)
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Precisió del mesurament amb SlipMeter  
(SlipMeter 600mm 45° provat en condicions normals d’operació en 
comparació amb ABB Magmaster)
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Pèrdua de càrrega del SlipMeter
(SlipMeter 600mm 45° provat pel Laboratori Manly Hydraulics
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Precisió en la mesura del cabal comprovada  
per entitat independent 
La precisió en la mesura del cabal del SlipMeter ha estat 
comprovada de manera independent en una gran varietat de 
condicions en laboratori i en el camp.

•	 	Enginyers	de	Provost	&	Pritchard	de	Califòrnia	van	dur	a	terme	
proves in situ en una configuració de preses parcel·làries en 
condicions de calma, turbulència i turbulència extrema

•	 	El	laboratori	Manly	Hydraulics	de	Sydney,	Austràlia,	va	dur	a	
terme proves de laboratori en condicions d’alteració d’onades, 
alteració aigües amunt i submersió

Especificacions de SlipMeter™

Informació general

Cabal mínim Comporta de 600mm d’ample: 12l/s; comporta de 750mm 
d’ample: 18l/s; comporta de 900mm d’ample: 26l/s; comporta  
de 1200mm d’ample: 46l/s

Interface de dades Pantalla local (LCD de 4 línies amb teclat), sèrie Modbus,  
ràdio de dades

Unitat de mesura Definida per a l’usuari (sistema mètric/imperial)

Idioma de la interface local Anglès, Castellà, Francès, Xinès i Italià

Variables de dades 140+ variables disponibles per a la integració als sistemes SCADA

Emmagatzematge  
de dades

S’emmagatzemen les dades d’ús volumètric i es guarda una 
còpia de seguretat interna en una memòria no volàtil. Les dades 
històriques es poden emmagatzemar a través de la interface 
Modbus, un registrador de dades local o des de la base de dades 
host SCADA.

Alarma L’alarma indica quan el nivell d’aigua cau per sota del pla de mesura 
inferior

Control Local o remot mitjançant SCADA

Sistema electrònic SolarDrive control i aplicació tecnològica dins del control local 
del pedestal. Es realitza una prova al 100% de cada funció, així 
com una prova d’absorció i resistència al calor (12h) en un forn 
industrial.

Motor 12V DC

Posició de la comporta 256 lectures del codificador magnètic

Rendiment de la tanca <0,02 litres/segon per metre lineal de junta (superior a les normes 
Americanes i Europees AWWA C513 i DIN 19569)

Opcions de regulació Energia (solar) 12V DC; energia 120-240V AC; manual amb bateria 
d’automòbil o amb element manual d’accionament

Mesura del cabal

Tècnica Temps en trànsit d’ones ultrasòniques multi-feixos

Resolució de la mesura 
de temps de trànsit

100 pico-segons

Freqüència de mesura 2,5 segons

Precisió ±2,5% 
* Precisió del 600mm 45° SlipMeter, testat pel Laboratori Manly 
Hydraulics	abril	2011	i	Provost	&	Pritchard,	novembre	2011

Rang de mesurament  
de la velocitat

La precisió mencionada a dalt s’assoleix amb velocitats de cabal 
superiors a 25mm per segon

Quantitat de sensors 32 sensors acústics individuals, organitzats en quatre cartutxos,  
en 8 plans de mesura

Mètode de calibratge Calibratge de fàbrica. Els sensors ultrasònics de nivell també estan 
auto-calibrats internament. Procés simple de verificació sobre el 
terreny.

Mesura del nivell d’aigua (opcional)

Tècnica Ultrasons

Precisió ±0,5mm

Resolució 0,1mm

Materials

Marcs Alumini extruït de qualitat marina

Pannells de la comporta Lamina d’alumini de qualitat marina i alumini extruït

Hardware Acer inoxidable

Eixos Acer inoxidable

Junta Cautxú EDPM duresa Durometer 70 (Shore A)

Banda de desgast PVC

Pressió nominal Veure la taula sobre dimensions i nivells màxims d’aigua a la pàgina 4

Sensor nivell d’aigua Alumini de qualitat marina anoditzat i plàstic de copolímer de etilè 
amb accessoris d’acer inoxidable i connectors banyats en or 

Energia

Font d’energia Bateria autònoma de 12V DC carregada per pannell solar o per  
AC (corrent elèctrica externa)

Pannell solar Monocristal·lí de 85W

Bateries 2 o 3 bateries de plom i àcid de 12V 28 ampers per hora amb sensor 
de temperatura (~5 anys de vida, ~5 dies de funcionament)

Comunicacions

Protocols Modbus, DNP3, MDLC

Les especificacions poden canviar en un futur

Retira la comporta manual actual i… canvia-la per un SlipMeter  
d’instal·lació frontal 



Rubicon Water
C/Melcior de Palau, 131/133 
Baixos – Local 4 
Barcelona 08014 
Espanya

Tel: +34 933 48 72 61 
Email: consulta@rubiconwater.com

© 2016 Rubicon Water
El logotip de RUBICON, de SlipMeter, MicronLevel, CableDrive, FormiPanel, Total Channel Control, TCC, Sonaray i Solar Drive, 
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a la mateixa, a Austràlia, als Estats Units, o en altres jurisdiccions. Rubicon Water posseeix els drets de disseny i la patent, tan en 
Austràlia com en altres  països, dels sistemes, de les peces, de les metodologies i del software que proveeix. DS
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Dimensions i nivells màxims d’aigua

Model
Pes A B C D E

kg mm mm mm mm mm

SMA-600-1500 160 600 1500 862 2088 927

SMA-600-1800 170 600 1800 862 2415 927

SMA-600-2400 180 600 2400 862 3015 927

SMA-600-3000 200 600 3000 862 3615 927

SMA-750-1800 220 750 1800 1012 2465 957

SMA-750-2400 245 750 2400 1012 3065 957

SMA-750-3000 270 750 3000 1012 3665 957

SMA-900-1800 270 900 1800 1162 2565 1239

SMA-900-2400 290 900 2400 1162 3065 1239

SMA-900-3000 310 900 3000 1162 3665 1239

SMA-1050-2400 330 1050 2400 1312 3165 1239

SMA-1050-3000 350 1050 3000 1312 3665 1239

SMA-1200-2400 370 1200 2400 1462 3165 1239

SMA-1200-3000 390 1200 3000 1462 3665 1239

Posi’s en contacte amb Rubicon per tal d’obtenir les dimensions totals o mesures 
addicionals. Es recomana consultar un enginyer o agent de Rubicon abans  
del dimensionament de la comporta. Els pesos són aproximats.

A Mida de la comporta
B Alçada màxima de l'aigua per sobre de la base de la caixa del mesurador
C Amplada del marc
D Alçada general de la comporta
E Llargària de la caixa

Mur de contenció 

Arqueta de control

Murs laterals 

Opcions de muntatge

Informació sobre Rubicon Water
La tecnologia avançada de Rubicon Water optimitza el transport, 
distribució i el reg per gravetat. Permet la gestió dels recursos hídrics a 
molt alts nivells d'eficiència i control. La nostra tecnologia permet 
augmentar la quantitat d'aigua disponible i millorar la qualitat de vida i 
les condicions de treball dels agricultors, així com augmentar la  
producció i la seguretat econòmica. 

Rubicon es va establir el 1995 i avui dia disposa de més de 20.000 
comportes instal·lades a sistemes TCC de deu països.

Vistes frontal i lateral

D

B

C E

A

www.rubiconwater.com
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. ABAST DEL PLEC 
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objectiu definir les condicions de caràcter tècnic 
amb les quals s’han d’executar les obres corresponents al Projecte executiu per a l’estabilització dels 
marges del rec d’en Teixidor a Banyoles. 

1.2. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 

1.2.1 Direcció de les obres 

La direcció, control i vigilància de les obres seran encarregades al corresponent Director Facultatiu 
(Director Ambiental d’Obra, tècnic superior de formació apropiada). 

1.2.2 Director facultatiu 

El Representant del Promotor davant del Contractista serà el Director Facultatiu, o la persona en qui 
aquest delegui (tècnic superior de formació apropiada), que s’encarregarà de la direcció, control i 
vigilància de les obres. 

1.2.3 Visites d’inspecció 

El Director podrà realitzar en qualsevol moment visites d’inspecció de les obres. En aquestes visites, 
el personal de l’empresa adjudicatària, facilitarà al màxim la seva tasca a l’inspector, posant a la seva 
disposició els elements i el personal que siguin necessaris. 

El personal tècnic de l’empresa o, en el seu cas, si així ho sol·licités el Director Ambiental d’Obra, el 
representant de l’empresa, haurà d’assistir a les visites d’inspecció per a les quals sigui citat. 

1.2.4 Funcions del director facultatiu 

Les funcions del Director Facultatiu (Director Ambiental d’Obra), en relació amb la direcció, control i 
vigilància de les obres, que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el contractista, són les 
següents: 

- Garantir que les obres s’executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions degudament 
autoritzades, i exigir al Contractista el compliment de les condicions contractuals. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions Tècniques deixin a la seva 
decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a la interpretació dels plànols, les 
condicions dels materials i l’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions 
del Contracte. 

- Estudiar les incidències o problemes que impedeixin el normal compliment del Contracte o 
aconsellin la seva modificació, tramitant, si és així, les propostes corresponents. 

- Resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectats per les obres que tinguin a 
veure amb el present projecte. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la direcció 
immediata de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el Contractista haurà 
de posar a disposició del Director Facultatiu el personal i material de l’obra. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme el que disposa en els documents del 
Contractista. 
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- Participar en les recepcions provisionals i definitives, i redactar la liquidació de les obres d’acord 
amb les normes legals establertes. 

1.2.5 Representant del contractista 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona que 
assumeixi la direcció dels treballs que s’executen i que actuï com a representant seu davant de 
l’Administració a tots els efectes que es requereixin durant l’execució de les obres. 

L’administració podrà exigir que el Contractista designi, per estar al front de les obres, un tècnic 
superior de formació apropiada, amb autoritat suficient per a executar les ordres del Director 
Facultatiu relatives al compliment del contracte. 

1.2.6 Comunicats i informes 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra informes 
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada 
per la Direcció d’Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de les 
obres, així com les de definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de quedar ocultes. Això 
darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra prèviament a la seva 
ocultació. 

1.2.7 Ordres del contractista 

Les ordres del Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament. Aquest quedarà 
obligat a firmar el rebut en el duplicat de l’Ordre. 

1.2.8 Diari de les obres 

A instància de qualsevol de les parts, es portarà un llibre d’obra que el Contractista haurà de tenir 
sempre a l’obra, on s’escriuran i dibuixaran les ordres que la Direcció d’Obra dicti en les seves visites, 
referents a modificacions, advertències o altres observacions per a l’execució. 

Aquest llibre haurà d’ésser amb fulls numerats i les anotacions seran firmades per ambdues parts. 

2. MATERIALS  

2.1. CONDICIONS GENERALS 

2.1.1 Procedències dels materials 

El Contractista proposarà al Director Ambiental de l’Obra amb suficient antelació, en cap cas inferior a 
30 dies, les procedències dels materials que es proposi fer servir, aportant quan ho sol·liciti el 
Director, les mostres i/o dades necessàries per decidir la seva acceptació. 

En cap cas podran ser amuntegats i utilitzats en obra, materials, la procedència dels quals no hagi 
estat aprovada plenament pel Director. 

La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les 
especificacions prescrites. 

2.1.2 Examen i acceptació 

Els materials que es proposin pel seu ús en les obres d’aquest Projecte han d’ajustar-se a les 
especificacions d’aquest Plec i a la descripció feta en la Memòria o en els Plànols. 
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La Direcció Ambiental d’Obra haurà d’examinar i acceptar aquests materials, si bé l’acceptació del 
principi no pressuposa la definitiva, que queda supeditada a l’absència de defectes de qualitat o 
d’uniformitat considerats en el conjunt de l’obra. 

L’acceptació o el refús dels materials correspon a la Direcció Ambiental d’Obra, que establirà els seus 
criteris d’acord amb les normes i els fins del Projecte. Quan els materials no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec o no tinguessin la preparació que se’ls exigeix, o quan encara que faltessin 
prescripcions específiques en el Plec es reconeixes que no eren apropiats per a la seva finalitat, la 
Direcció Ambiental de les obres podrà donar ordre a l’adjudicatari per a que, al seu càrrec, els canvií 
per uns altres que hauran de satisfer les condicions establertes. Els materials rebutjats seran retirats 
ràpidament de l’obra, excepte si tenen una autorització de la Direcció Ambiental d’Obra. 

2.1.3 Emmagatzematge 

Els materials s’emmagatzemaran, quan sigui necessari, de manera que quedi assegurada la seva 
idoneïtat per al seu ús i sigui possible una inspecció en qualsevol moment. 

Les plantes podran ser inspeccionades en els vivers on es trobin en qualsevol moment que ho 
consideri apropiat la Direcció d’Obra. 

2.1.4 Inspecció i assajos 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció Ambiental d’Obra i als seus delegats l’accés als vivers, 
tallers, magatzems, fàbriques, etc... on es trobi els materials i la realització de totes les proves que la 
Direcció D’obra consideri necessàries. 

Els assajos i proves, tan de materials com d’unitats d’obra, seran realitzats per laboratoris 
especialitzats en la matèria, que en cada cas seran designats per la Direcció Ambiental d’Obra. 

Els assajos o reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen un altre caràcter que 
el de simples antecedents per a la recepció. No atenua l’obligació de sanejar o reposar que el 
Contractista contrau, si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables parcial o temporalment, en 
l’acte del reconeixement final i proves de recepció. 

2.1.5 Substitucions 

Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir algun material, s’aconseguiria, per escrit, 
autorització de la Direcció Ambiental d’Obra, especificant les causes que fan necessària la 
substitució. La Direcció Ambiental d’Obra haurà de contestar, també per escrit, i determinarà, en cas 
de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint 
anàloga funció i mantenint indemne l’essència del Projecte. 

2.1.6 Materials fora d’especificació 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de primera qualitat, havent de presentar el 
Contractista, per a aconseguir l’aprovació de la Direcció Ambiental de les Obres, els catàlegs, 
mostres, informes i certificats que s’estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient, 
podran exigir-se els assajos oportuns en els materials a fer servir, per tal d’identificar la qualitat dels 
mateixos. 

La Direcció Ambiental d’Obra podrà refusar aquells materials que no reuneixin segons el seu judici, la 
qualitat i condicions per a la finalitat a la qual han de ser destinats. 

2.1.7 Materials en instal·lacions auxiliars 

Tots els materials que faci servir el Contractista en instal·lacions i obres que parcialment fossis 
susceptibles de quedar formant part de les obres de manera provisional o definitiva, compliran les 
especificacions del present Plec, incloent el referent a l’execució de les obres. 
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2.1.8 Responsabilitat del contractista 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista sobre la qualitat d’aquests, que 
durarà fins que es rebin definitivament les obres en que s’hagin emprat, excepte pel que fa a vicis 
ocults.  

El Contractista està obligat al compliment de totes aquelles instruccions, Plecs o Normes de tota 
mena que estiguin promulgades per l’Administració i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, 
quedant a la decisió del Director de l’obra, dirimir qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i 
l’establert en aquest Plec. 

3. EXECUCIÓ D’OBRES 

3.1. CONDICIONS GENERALS 

3.1.1 Introducció 

Totes les obres compreses en aquest projecte s’executaran d’acord amb els plànols i amb les 
indicacions de la Direcció de l’Obra, la qual resoldrà les qüestions que es puguin plantejar en la 
interpretació i en les condicions i detalls de l’execució. 

A més a més de les condicions contingudes en aquest Plec i en tot allò que no s’oposi a les mateixes, 
seran d’aplicació totes les prescripcions que figurin als Reglaments, Normes i Instruccions Oficials 
que guarden relació amb les obres del Present Projecte, amb les seves instal·lacions 
complementàries amb els treballs necessaris per a realitzar-los. 

El Director d’Obra, dintre del marc de la Llei, arbitrarà en tot moment l’aplicació de qualsevol norma 
que consideri necessària fer servir. A la vegada, en el cas de discrepàncies entre algun dels 
documents d’aquest Projecte, podrà adoptar, en benefici de les obres, la solució més restrictiva 
d’entre les discrepants. 

En cas d’existir alguna unitat d’obra no inclosa expressament en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars o en els Plànols del Projecte, s’executarà d’acord amb el sancionat per la 
costum com a regles de bona execució i les indicacions que sobre el particular assenyali el Director 
d’Obra. 

Abans d’executar qualsevol unitat d’obra el Contractista haurà de presentar una unitat, o les que 
consideri necessàries la Direcció, completament acabades. 

El Contractista no tindrà dret a cap abonament per l’execució d’aquestes mostres si no són aprovades 
per la Direcció, ni pels enderrocs necessaris per a la nova execució, d’acord amb les normes que dicti 
la Direcció a la vista de la mostra. 

Si a judici del Director d’Obra, hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà 
l’obligació d’enderrocar-la i tornar-la a executar tantes vegades com sigui necessari fins que mereixi 
l’aprovació del Director d’Obra. Aquests augments de treball no li donaran dret a rebre cap 
indemnització, encara que les males condicions de l’obra executada s’haguessin notat amb 
posterioritat a la recepció provisional. 

El Contractista s’obliga a seguir les indicacions de la Direcció d’Obra en tot allò que no se separi de la 
tònica general del Projecte, i no s’oposi a les prescripcions d’aquest o d’altres Plecs de Condicions, 
que s’estableixin per a aquesta obra. 

3.1.2 Direcció tècnica per part del contractista 

La Direcció Tècnica de les obres i treballs d’aquest projecte, per part del Contractista, estaran a 
càrrec d’un Enginyer, auxiliat pel personal tècnic titulat que s’estimi necessari per al bon 
desenvolupament de l’obra, l’obligació del qual serà seguir les indicacions verbals o escrites de la 
Direcció Ambiental d’Obra i facilitar la seva tasca d’inspecció i control. 
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El Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars i el personal tècnic quan la Direcció d’Obra ho 
estimi necessària per a la realització de l’Obra en els terminis previstos, sense que això impliqui 
exempció de responsabilitat per al Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals 
convinguts. 

3.1.3 Retirada de materials no utilitzats en l’obra 

A mesura que es vagin acabant els treballs, el Contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la 
neteja i policia de l’obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin un ús a l’obra. 

3.1.4 Treballs defectuosos i mals realitzats 

Fins a la recepció definitiva el Contractista respondrà de l’obra executada i de les errades que en 
aquesta hi pugui haver, sense que sigui eximent ni el doni cap dret la circumstància de que els 
representants de l’Administració l’hagin examinat o reconegut. 

3.1.5 Conservació de les obres 

El Contractista està obligat no només a l’execució de l’Obra, sinó també a la seva conservació fins a 
la recepció definitiva. 

La responsabilitat del Contractista per les faltes que en l’obra puguin advertir-se, s’estén al supòsit de 
què aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats 
d’obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conforme per la Direcció d’Obra, 
immediatament després de la seva execució o en qualsevol altre moment dintre del període de 
vigència del contracte. 

En la liquidació final es certificarà al Contractista únicament la planta viva que estigui a l’obra passat 
el termini de garantia. 

Independentment de l’anterior, durant el termini de garantia, el Contractista estarà obligat a realitzar 
els regs que les diferents espècies necessitin, d’acord amb el desenvolupament meteorològic de 
l’any, en especial a la primavera i a l’estiu. 
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4. DISPOSICIONS GENERALS 

4.1. CONDICIONS GENERALS 

4.1.1 Preus unitaris 

En les normes d’amidament i abonament contingudes en els apartats anteriors s’entendrà sempre 
que els preus unitaris es refereixen a unitat d’obra acabada d’acord amb les indicacions dels 
Documents del Projecte. Per tant, aquests inclouran totes les despeses que el subministrament i l’ús 
de materials i la realització d’unitats d’obra puguin ocasionar per qualsevol concepte, en especial els 
impostos de tota mena que graven els conceptes en el mercat. 

Les excepcions que poguessin donar-se a aquesta norma general constaran expressament en el 
Pressupost. 

La descripció de materials i unitats d’Obra que figuren en els Capítols II i IV d’aquest Plec no és 
exhaustiva; per tant, és només enunciativa i dirigida simplement a la millor comprensió de les 
característiques del treball a realitzar. En conseqüència, els materials no ressenyats i les operacions 
no descrites que siguin manifestament necessàries per executar una unitat d’Obra es consideren 
inclosos en els preus d’abonament. 

4.1.2 Materials substituïts 

En les substitucions degudament justificades i autoritzades, els nous materials seran valorats segons 
els preus que regeixin en el mercat en el moment de redactar el document que autoritzi la substitució. 

Si a judici de la Direcció Ambiental d’Obra la substitució estigués justificada i, per tant, s’hagués dut a 
terme, el Contractista no podrà reclamar cap pagament pels treballs realitzats i no acabats en les 
unitats d’obra afectades per la manca de material la substitució del qual s’hagi proposat. Aquestes 
unitats d’obra podran ser contractades de nou lliurament. 

4.1.3 Unitats d’obra no previstes 

Si fos necessari realitzar una unitat d’obra no prevista, el nou preu es determinarà contradictòriament 
conforme a les condicions generals i considerant els preus de materials i de les operacions que 
figuren en altres unitats del Projecte. 

La fixació del preu haurà de fer-se prèviament a l’execució de la nova unitat, mitjançant acord de la 
Direcció Ambiental d’Obra i del Contractista. 

4.1.4 Obra acceptable i incomplerta 

Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra com acceptable, però incompleta o 
defectuosa, la Direcció Ambiental de l’Obra determinarà el preu d’abonament després d’atendre al 
Contractista. Aquesta podrà optar entre acceptar el preu i acabar, o refer l’obra segons condicions 
proposades, sempre que estigui feta dintre del termini d’execució. 

4.1.5 Amidament i abonament 

L’amidament i abonament es faran per unitats d’obra de les que figuren en el Pressupost i amb la 
periodicitat que per cada obra s’assenyala en les Condicions Particulars. 

4.1.6 Abonament de partides alçades 

Les partides d’alçada a justificar s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al pressupost. 
Aquestes partides es lliuraran a mesura que es justifiquin els treballs realitzats i segons l’amidament 
resultant. 
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4.2. DISPOSICIONS APLICABLES 

4.2.1 Canvi d’espècies o varietats de llavors 

La Direcció Ambiental d’Obra podrà canviar algunes espècies o varietats assenyalades en el Projecte 
per altres de semblants quan la situació del mercat de plantes o qualsevol altra circumstància així ho 
aconselli. 

En el seu cas, la nova unitat es valorarà d’acord amb els preus del pressupost, si no s’hi troba inclosa, 
la Direcció Ambiental d’Obra i el contractista seguiran el marcat en l’article referent a preus 
contradictoris. 

4.2.2 Preus  contradictoris 

Si per establir-se alguna modificació, s’utilitza alguna unitat d’obra no prevista en el quadre de preus, 
es determinarà, abans de l’execució, el nou preu d’acord amb les condicions generals. 

4.2.3 Abonament d’obra incomplerta o defectuosa 

Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra incompleta o defectuosa però acceptable a 
judici de la Direcció Ambiental d’Obra, aquesta determinarà el preu o partida d’abonament després 
d’escoltar el Contractista, el qual haurà d’acceptar aquella resolució, excepte en el cas en què estant 
en període d’execució decideixi acabar l’obra o arreglar els defectes, sempre dintre del termini 
d’execució. 

Si alguna obra que no s’hagués executat segons les condicions estipulades fos en canvi admissible, 
podrà ser rebuda provisionalment, però el Contractista quedarà obligat a acceptar la reducció de valor 
que la Direcció Ambiental d’Obra aprovi, llevat que prefereixi desfer-la a càrrec seu i refer-la d’acord 
amb les condicions establertes. 

4.2.4 Subcontracte 

El Contractista general tindrà poder per donar a preu fet o subcontractar qualsevol part de l’obra. Per 
això caldrà que prèviament obtingui en la Direcció Ambiental d’Obra l’oportuna autorització, havent 
d’informar de la seva intenció i de l’extensió del subcontracte. 

4.2.5 Termini d’execució 

Les obres a les que es refereix el present Plec s’executaran paral·lelament als treballs d’explotació. 

4.2.6 Termini de garantia 

El termini de garantia per a les obres que es refereix el present Plec és de 24 mesos, comptats a 
partir de la recepció provisional, al final de la qual es portarà a terme la recepció definitiva. 

Si es produeixen fallides per incorreccions en el subministrament, treballs de plantació o insuficiències 
en el manteniment, la reposició de les plantes anirà a càrrec del Contractista. 

4.2.7 Materials que no reuneixen les condicions necessàries 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o, a falta de prescripcions formals 
en aquest, es reconegués o demostrés que no eren apropiats per a la seva finalitat, la Direcció 
Ambiental d’Obra donarà ordre al Contractista, per què a càrrec seu, els substitueixi per uns altres 
que sí reuneixin les condicions o serveixin per la finalitat a la que s’han de destinar. 

4.2.8 Mesures de protecció i neteja 

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures necessàries per proporcionar seguretat al trànsit 
pels accessos a la zona mentre durin les obres, havent de mantenir al seu càrrec les senyals o 
instal·lacions auxiliars que es necessitin. 
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Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions degudes a perjudicis ocasionats a tercers, com a 
conseqüència d’accidents deguts a una senyalització insuficient o defectuosa. 

Així mateix el contractista estarà obligat a retirar tots aquells materials sobrants i escombraries que 
hagi utilitzat o generat, directa o indirectament, durant el desenvolupament de les feines 
contemplades al present projecte. 

4.2.9 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

Aniran a càrrec del Contractista les despeses de qualsevol classe originades amb motiu del 
replantejament general o de la seva comprovació i dels replantejos parcials; les de protecció de 
materials de les construccions auxiliars; les de protecció de materials i la pròpia obra contra qualsevol 
deteriorament, dany o incendi; les de neteja i evacuació de brosses; les de construcció, conservació i 
retirada de camins provisionals; de clavegueram; senyals de tràfic i altres recursos necessaris per 
proporcionar seguretat en el trànsit: eines, materials i neteja general de les obres; i les de retirada de 
materials refusats, com també les despeses derivades de la col·locació de cartells. 

En el cas de resolució del contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, sean a càrrec del 
Contractista les despeses originades per la liquidació de les obres, així com les de retirada dels 
mitjans auxiliars i materials. 

Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i mantindran de manera que 
no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

4.2.10 Danys i perjudicis 

El contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, directes 
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públics o privats, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 
organització de les obres. 

Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats al seu càrrec, segons la 
legislació vigent particular. 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a càrrec del 
Contractista, restablint les seves condicions primitives o compensant apropiadament els danys i 
perjudicis provocats. 

4.2.11 Col·locació de cartells 

El Contractista haurà de realitzar la fitació dels límits que hagin d’ocupar les obres, col·locant a la 
distància indicada les fites de tipus oficial. 

El Contractista haurà de col·locar els cartells anunciadors de l’obra, del model oficial, en els punts que 
assenyali el Director Ambiental de les Obres. 

4.2.12 Equips de maquinària i medis auxiliars 

El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips de maquinària i altres mitjans auxiliars 
que s’hagués compromès en el programa de treballs. 

La maquinària i altes elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de funcionament, i 
quedaran adscrits a l’obra durant el curs de l’execució de les unitats en que s’hagin d’utilitzar. 

El Director Ambiental de les Obres haurà d’aprovar els equips de maquinària i mitjans auxiliars que 
hagin de ser utilitzats per a les obres. 

4.2.13 Personal de la contracta 
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L’Administració, i en el seu nom el Director Ambiental de l’Obra, podrà exigir del Contractista la 
presència i residència a peu d’obra de qualsevol personal degudament titulat i capacitat amb 
atribucions suficients per a resoldre, en un moment donat, en nom del Contractista, les contingències 
que sorgeixin. 

Igualment, podrà exigir-se la intervenció de personal especialitzat per a l’execució d’aquells treballs 
que per la seva importància ho requereixin. 

Tot el personal de la contracta podrà ser rebutjat pel Director Ambiental d’Obra i prohibida la seva 
permanència a l’obra si, per alguna raó, ho cregués convenient. 

4.2.14 Facilitats per a la inspecció 

El Contractista haurà de donar al Director Ambiental de les Obres, i a les persones en qui aquest 
delegui, tota classe de facilitats i ajut per a l’apropiada inspecció de les obres, així com per als 
replantejos, proves i assajos, permetent el lliure accés d’aquestes persones a les fàbriques o tallers 
on es produeixen o reparen els materials o es realitzen els treballs per a les obres. 

4.2.15 Disposicions del director ambiental de les obres 

Totes les disposicions especials que sense separar-se de l’esperit general del projecte es dictin pel 
Director Ambiental de les Obres, seran executades encara que no estiguin expressament estipulades 
en el Plec de Condicions. 

No obstant aquests reconeixements, l’admissió de materials o d’obres no exclou les obligacions 
d’arreglar-los que el Contractista contrau en el cas de que resultin inacceptables en el moment de 
reconeixement final i de les proves de recepció. 

4.2.16 Modificació del pressupost 

La Direcció Ambiental d’Obra podrà introduir en el Projecte, abans de començar l’obra o durant la 
seva execució, les modificacions que siguin precises per al seu normal desenvolupament encara que 
no s’hagin previst en aquest Projecte i sempre que ho siguin sense separar-se de l’esperit i correcta 
interpretació. També podrà introduir aquelles modificacions que produeixin augment o disminució i 
fins i tot la supressió de quantitats d’obra prevista en el pressupost o la substitució d’una classe d’obra 
prevista en el pressupost o la substitució d’una classe d’obra per una altra, sempre que aquesta sigui 
de les incloses en el contracte. 

Totes aquestes modificacions seran obligatòries per al Contractista, sense que tingui dret en el cas de 
supressió o reducció d’obres a reclamar indemnització amb el pretext de pretesos beneficis que 
hagués pogut obtenir en la part reduïda o suprimida. Es realitzaran d’acord amb els preus que figuren 
en els quadres de preus i amb les condicions d’aquest Plec. 

En el cas de que es tracti de noves unitats d’obra, podran estudiar-se conjuntament entre el 
Contractista i el Director Ambiental de l’Obra els preus contradictoris corresponents, que no tindran 
validesa fins que no siguin aprovats per la superioritat. 

Per portar a terme aquestes modificacions, la Direcció Ambiental de l’Obra comunicarà per escrit 
l’ordre corresponent al Contractista, procedint-se a l’amidament de l’obra executada en la part que 
afecti la supressió i estenent-se acta del resultat. 

4.2.17 Control de qualitat 

La Direcció d’Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material 
necessari per això. Les despeses de l’assistència no seran d’abonament especial. 
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Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les 
i en funció d’això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s’assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades com a incorregibles en que 
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica.  

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, es podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per 
compte del Contractista. 

La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d’aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 
l’adequat comportament de l’obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 
els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra. 

4.2.18 Certificacions 

L’import de les obres executades, sempre que estiguin ben realitzades i d’acord amb les prescripcions 
previstes, s’acreditarà mensualment al Contractista per mitjà de certificacions expedides pel Director 
Ambiental d’Obra. Aquestes certificacions i les seves valoracions, realitzades d’acord amb les normes 
abans ressenyades, serviran de base per redactar les comptes en ferm que donaran lloc als 
lliuraments a rebre directament pel Contractista per cada obra certificada. 

Quan les obres no s’hagin realitzat d’acord amb les normes previstes o no es trobin en bon estat, el 
Director Ambiental de l’Obra no podrà certificar-les i donarà per escrit a l’Adjudicatari les normes i 
directrius necessàries per a que s’arreglin per a l’adjudicació. 

Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes i lliurades a l’ús públic, es farà constar així en 
l’Acta, i es donaran per part del Director Ambiental d’Obra al Contractista precises i detallades 
instruccions per arreglar els defectes observats, fixant-li un termini per a efectuar-ho acabat el qual es 
farà un nou reconeixement per a la recepció. 

Si el Contractista no hagués complert el que preveu el paràgraf anterior, es declararà rescindit el 
contracte. 

4.2.19 Recepcions 

Una vegada acabades les obres es procedirà al seu reconeixement, del resultat del qual s’aixecarà 
l’acta corresponent que serà subscrita per la Direcció Ambiental de l’Obra i pel Contractista. 

Si el resultat és satisfactori, es rebran provisionalment les obres, comptant-se a partir d’aquesta data 
el termini de garantia. 

Tota obra material considerada defectuosa serà refeta pel Contractista al seu càrrec. 

Transcorregut el termini de garantia es procedirà a la recepció definitiva, de la mateixa manera que es 
preveu per a la recepció provisional. 



Projecte executiu per a l’estabilització dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles Plec de condicions tècniques 

 
  12 
 

4.2.20 Rescissió del contracte 

En cas de rescissió, per qualsevol causa, regirà la legislació vigent. 

A efectes de liquidació s’aplicaran els preus del Pressupost. 

4.2.21 Formula de revisió de preus 

D’acord amb el que s’estableix a la disposició derogatòria única, paràgraf e, de la llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, el Decret Llei 2/64 de 4 de febrer i disposicions complementàries. 

4.2.22 Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions 
al medi ambient siguin mínimes. 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació 
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària 
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució sonora. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol 
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els 
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria. 
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5. PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
  
B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 
la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i 
la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les 
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi 
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 

ppm)  
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat 
ni per al curat.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents 
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 
1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a 
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
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- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. 
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, 
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 
EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, 

IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o 

cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 

0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
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Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa 
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 
següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 

àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge 
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de 
l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que 
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte 
l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no 
disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents 
per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
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- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si 
es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 

específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe 

específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi 
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 
però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B032 -  SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el 
que determini la DF.  
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Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o 
química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions 
perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues 
o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de 
la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser 
nets, resistents i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast 'Los Angeles' (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de 'Los Angeles' (UNE-EN 1097-2)  
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és 

menor.  
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si 
considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de 
recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material 
corresponent.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat 
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment.  
  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de 
juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la 
norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició 
o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 



Projecte executiu per a l’estabilització dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles Plec de condicions tècniques 

 
  22 
 

- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A 
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més 
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 
de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-
EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha 
de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar 
segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, 
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma 
UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I 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 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
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fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el 

control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves 

característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 
tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 

components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a 
mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà 
d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
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- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus 

efectes  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, 
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es 
el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha 
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà 
compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas 
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les 
fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors 
remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment 
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb 
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control 
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i 
l'altra per a ser conservada preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el 
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la 
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits 
establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes 
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 
homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran 
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
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S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris.  

 

___________________________________________________________________________ 
 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C. 
 
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 
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ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i 
complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 

II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments 
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P 
i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de 
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-
08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
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- 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  

- 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  
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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.  
 
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  
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- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant 
com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de 
laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus 
de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 
dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu 
ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de 
la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el 
formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions 
de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre 
de plantes <= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre 

de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia 
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es 
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es 
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i 
calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons 
que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 

metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 

llums 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:  
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- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie 
es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 
28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 
dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un 
tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els 
assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el 
subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 

temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel 
mati i l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es 
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes 
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra 
sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, 
de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
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objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà 
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins 
del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions 
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número 
de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la 
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la 
vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat 

del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 
l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de 
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats 
a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 

l'exigida. En altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir 

entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
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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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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065760B. 
 
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  
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La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per 

al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-

70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 

plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador 
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En 
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre 
la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i 
complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  
42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 

II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments 
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P 
i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de 
baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
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Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de 
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-
08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
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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 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 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, 
les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant 

com a mínim:  
- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant 
com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- 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  
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- 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.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons 
les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es 
comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes 
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra 
sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, 
de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà 
el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins 
del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels 
dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions 
de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número 
de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la 
resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la 
vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat 

del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
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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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, 
escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 
especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un 
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 
36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar 
les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias.  
  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  



Projecte executiu per a l’estabilització dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles Plec de condicions tècniques 

 
  42 
 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas 
de suministro.  
  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de 
vinilo).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de 
subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la 
deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de 

PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 
cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 
d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de 
la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
  

VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
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- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 
per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

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:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials 
ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-

EN 10080.  
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en 
l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la 
UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 
transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1.  
  
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   ¦ 
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¦          ¦             ¦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 periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: 
< 1%  
 
3.- UNITAT I 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 
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- 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.  

- 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  
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- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim 
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un 
laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament 
o la seva fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació 

de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves 
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar 
soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
eximir la realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser 

subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de 
ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada 
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el 
cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per 
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del 
procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels 
diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de 
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin 

part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques 
geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat 
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació 
dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no 
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, 

la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de 
l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent 
només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la 
norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar 
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de 
qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques 
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-
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08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs 
de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del 
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es 
rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, 
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-
08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia 
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D8BANY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb 
rigiditzadors per a evitar deformacions.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els 
elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la 
seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DB -  ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE MURS I PILARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DBT300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contrafort que suporti l'encofrat 
d'un mur de formigó.  
Ha d'estar composat de les peces següents:  
- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar 
- Tornapuntes, mínim un per pal 
- Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes 
- Acobladors o peces d'unió dels pals 
- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions 
deguts a utilitzacions anteriors.  
A dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a travar 
els taulers de l'encofrat.  
A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes.  
A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra.  
L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals per tal d'incrementar l'alçària.  
Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió 
la seva llargària.  
Han de ser rectes, inclús estesos al màxim.  
El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts que ho precisin s'han de greixar.  
Als seus extrems ha de tenir macanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu 
muntatge, amb la indicació expressa de les càrregues i dels esforços màxims que pot 
resistir.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense 
contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 
protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 

de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 
del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 
dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment   
  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 
correcta.  
  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
  
DESENCOFRANT:  
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Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o 
greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 
productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 
per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la 
seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser 
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i 
la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de 
càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B111D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 

mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, 

consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o 
reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de 
ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals 
del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen 
regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i 

capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, 

F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment 

de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, 

F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 
indicat, en el seu cas:  
Per a tots els geotèxtils:  
- Característiques essencials:  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)  
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
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- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  

- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV 

ISO 12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en 

drenatge  
Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte 

en drenatge  
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de 

terres i fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte 

en moviments de terres i fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  
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- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Retenció del betúm:  (UNE-EN 15381)   

Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran 
les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 
del mateix.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas 
y las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de 
taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de embalses y presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
la construcción de túneles y estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
los vertederos de residuos sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos.  
* 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:  
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i 
reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
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 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i 
reforç, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: 
Filtració, reforç i protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:  
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora 
- Dates de subministrament i de fabricació 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge 
o a la documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma 
o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.  
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la 
instal·lació, que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin 
cada 5 m.  
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al 
punt anterior.  
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les 
especificacions de la DT.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació 
dels productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de 
comprovacions i assajos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 
indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament 
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant 
on es garanteixin les condicions exigides.  
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a 
adoptar (nous assajos o rebuig del lot).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9B -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9B2U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions 
nominals entre 50 i 300 mm, i un gruix nominal de 50 mm com a mínim.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones 
meteoritzades o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar 
treballades i la inferior desbastada.  
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.  
Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926  
Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B  
Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Pes específic aparent (UNE-EN 1936):  >= 25 kN/m3  
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir 
les especificacions de la norma UNE-EN 1342.  
Toleràncies:  
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm  
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal:  
- Classe 1 (marcat T1):  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 30 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent 
informació com a mínim:  
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 
- Nom comercial de la pedra 
- El nom i l'adreça del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1342 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els 

valors declarats pel fabricant:  
- Dimensions nominals 
- Resistència al glaç/desglaç 
- Resistència a compressió 
- Resistència al lliscament  

- Qualsevol altre informació d'interès, com ara tractaments químics superficials 
- 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. El símbol normalitzat CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 
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- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- L'ús o usos previstos i la descripció de la pedra  

En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses 
les zones delimitades per  als transports públics, a més ha de constar:  

- Càrrega de trencament 
- Resistència al lliscament (si procedeix) 
- Durabilitat 
- Tractament superficial químic (si procedeix)  

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 externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació 
de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento 
exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR455B5L,BR4JHM3C,BR4AYC12,BR4U1G00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en 
tot cas, en empreses de reconeguda solvència.  
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Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o 
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o 
cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions 
de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com 
d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització 
del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del 
passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni 
símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben 
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri 
entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i 
recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels 
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els 
arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans 
d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El 
pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra 
o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes 
dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat 
pròpies de la seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més 
distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de 
creixement de l'espècie-varietat.  
  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres 
individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir 
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del 
perímetre del tronc.  
  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son 
palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels 
primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i 
el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
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CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre 
amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb 
les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de 
les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o 
superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de 
les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que 
redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors 
d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas 
les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat 
superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària 
de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema 
radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de 
superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de 
neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han 
de tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no 
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de 
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació.  
  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han 
de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, 
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb 
pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal 
aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical 
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les 
indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar 
en contacte amb el terra.  
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PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha 
de ser inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a 
primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, 
i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, 
i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps 
fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses.  
  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
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- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides 
al plec.  

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions 

exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus 

d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres 

components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant 
el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 
l'aplicació.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 
procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades 
dels certificats de garantia corresponents.  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al 
Plec.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRB -  MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES 
 
BRB5 -  TRAVESSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRB5P6A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús 
en espais exteriors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Taulons de fusta de pi roig  
- Taulons de fusta de roure  
- Taulons de fusta tropical  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.  
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la 
fusta.  
A les seves cares no hi ha de quedar residus d'escorça superior ni de càmbium.  
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.  
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La fusta de pi i la fusta de roure han d'estar tractades en autoclau, amb productes 
de sals de coure lliures d'arsènic i crom.  
Llargària:  <= 250 cm  
Contingut d'humitat:  <= 6%  
Toleràncies:  
- Fletxes:  ± 5 mm/m,  <= 10 mm/total  
- Dimensions de la secció:  ± 5%  
- Torsió del perfil:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.  
 
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

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

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense 
segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat 

de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, 
incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-
11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de 
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
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Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui 
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de 
la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del 
projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o 
mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

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

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la 
barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 
corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als 
diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 
s'admeten variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

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

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

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

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  
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- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

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

5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la 
instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es 
produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament 
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la 
zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica 
que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, 
etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense 
danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 
qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
13 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
135 -  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
13522BA6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, 
amb formigó armat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 
- Mur de contenció de formigó armat 
- Llosa de fonaments de formigó armat 
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada de formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Reglejat i anivellament de la cara superior  
- Cura del formigó  
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla 

previst 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la 

peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de 
grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies 
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres 
defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han 
de tallar al ras del parament.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 
superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de 
l'EHE-08:  
- Elements formigó armat:  

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

- Elements formigó pretensat:  
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 
11 de la norma EHE-08.  
  
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 

considerada, ± 50 mm  
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  
- Dimensions en planta:  

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

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

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

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

MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on 
s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu 
plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i 
abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la 
DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació 
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 
mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així 
com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 
armadures col·locades en posició definitiva.  
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament 
que tindrà en compte les deformacions d'encofrats.  
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L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les 
malles i d'altres elements.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de 
l'element.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment 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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:  
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les 
especificacions de la DT.  
No inclou cap operació de moviment de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E325 -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32515C3. 
 
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:  
- Murs de contenció  
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.  
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.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):  

- H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
- H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e):  
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
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- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 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'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. 
En cas de considerar els defectes inadmisibles 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 garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 
DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del 
junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial 
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 
el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 
junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i 
d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar 
la fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
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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.  
  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues 
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E32B -  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32B300P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades 
a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser 
les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència 
entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, 
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 
vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de 
la secció nominal.  
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Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra 
a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la 
màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de 
complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de 
l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la 
peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 
69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments 
epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons 
les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment 
no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el 
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, 
encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a 
efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, 
posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de 
l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 

mm)  
- Posició:  

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

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no 
sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 
diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició 
vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 
de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 
superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D 
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons 
direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 
20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 
l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de 
produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 
vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 
36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 

expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 

unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls 
i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb 

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

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

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

E3 -  FONAMENTS 
 
E32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
E32D -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32DFA13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres 
materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de 
quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
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- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils 
metàl·lics, tubs, grapes, etc..  

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen 
amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 
control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, 
sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han 
d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles 
en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació 

mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 

d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del 

formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer 
sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació 
per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 
càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament 
resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, 
podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint 

les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 
impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als 
tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan 
els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han 
de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 
desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han 
de tallar al ras del parament.  
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En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) 
la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 
l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin 
fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

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

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al 
formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una 
disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells 
dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar 
i rectificar.  
  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, 
han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o 
qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes 
vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per 
evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures 
ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar 
per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres 
mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant 
sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així 
com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó 
assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element 
que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o 
dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin 
l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures 
provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que 
permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un 
espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el 
formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de 
disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues 
al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal 
asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat 
no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en 
contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a 
muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó 
vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
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Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes 
existents i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la 
DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FR -  JARDINERIA 
 
FR7 -  IMPLANTACIÓ DE GESPA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR71121G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments.  
S'han considerat els procediments següents:  
- Sembra directa  
- Hidrosembra  
- Implantació de gespa en pa d'herba  
- Implantació de gespa per rizosembra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Sembra directa:  
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant 

corronat, en el seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada  
Hidrosembra:  
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i 

l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada  
Hidrocobertura:  
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada  
Implantació de gespa en pa d'herba:  
- Comprovació i preparació del llit de sembra 
- Estesa dels pans d'herba 
- Protecció de la superfície coberta  
Implantació de gespa per rizosembra:  
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra o estesa dels fragments de planta 
- Protecció de la superfície sembrada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar 
distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.  
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.  
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.  
  
SEMBRA DIRECTA:  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.  
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra 
fi.  
  
HIDROSEMBRA:  
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, 
fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una 
quantitat recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.  
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels 
materials projectats.  
  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les 
juntes han de quedar ben ajustades.  
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la 
consistència de gra fi.  
  
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta 
per hectàrea ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.  
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Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha 
de ser de l'ordre de 20 a 40 m3.  
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de 
tenir la consistència de gra fi.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, 
ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els 
dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.  
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació 
espontània i les llavors de males herbes.  
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm 
superiors del sòl.  
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els 
materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.  
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les 
proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests 
treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.  
  
SEMBRA DIRECTA:  
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la 
temperatura del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.  
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.  
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la 
part alta del talús i a les voreres.  
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de 
cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior 
a 1 cm.  
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la 
primera sega.  
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.  
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.  
  
HIDROSEMBRA:  
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la 
fi de l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.  
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al 
moment en que s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.  
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una 
barreja homogènia de tots els seus components.  
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.  
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.  
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la 
hidrosembra s'ha de fer en dues fases.  
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.  
  
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la 
primavera i a la tardor.  
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de 
protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.  
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a 
que les arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.  
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han 
d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.  
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. 
En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a 
sota del pa d'herba, o bé allisant la superfície del llit de sembra.  
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.  
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la 
línia de màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 
20-30 cm de llargària.  
  
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.  
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.  
  
HIDROSEMBRA:  
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Hidrosembres.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat 

del reg.  
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 

10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop 
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER 
HIDROSEMBRES:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

FR -  JARDINERIA 
 
FR9 -  BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS 
 
FR9A -  TANQUES DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR9AUM12,FR9AUM13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tanques i portes de fusta, col·locades en la seva posició definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Ancorades a dau de formigó 
- Ancorades a paviment o solera 
- Clavades al terreny  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Formació de les bases per a l'ancoratge dels muntants 
- Col·locació de la tanca o porta 
- Retirada de l'obra de la resta de materials  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser 
l'especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a 
aquestes bases que no han de quedar visibles.  
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.  
El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents:  
- Empenta vertical repartida uniformement:  0,5 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement:  1,0 kN/m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 cm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm/m  
- Aplomat:  ± 10 mm/m  
  
PORTES:  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no 
ha de produir deformacions al conjunt del tancament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes 
i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda 
d'elements auxiliars.  
Quan ha d'anar clavada al terreny, la part enterrada dels muntants s'ha de protegir 
de la humitat amb un tractament de brea.  
Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TANCA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
PORTES:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G214 -  ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2143301,G214FIBR,G214TRAV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió.  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que 

s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 
demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
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.  
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.  
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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.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar.  
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.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per 
la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* 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  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

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 
 
G2224221. 
 
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:  
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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.  
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. 
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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 
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l'estructura. L'obtenció 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.  
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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 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 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75).  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G226 -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2261112. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de 
dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir 
una plataforma de terres superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei 

previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 
seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en 
l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona 
exterior del terraplè (coronament i zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals 
solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, 
han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents 
d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes 
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provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les 
prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de 
l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió 
d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es 
realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al 
seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del 
sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, 
per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut 
inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar 
un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar 
terres adequades o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 
compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, 
amb pendents inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  
- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  
- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 
- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de 
l'assaig Pròctor):  
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície 
original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació 
addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre 
que les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques 
del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions 
de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a 
més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin 
fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar 
un estudi especial aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la 
coronació.  
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En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que 
l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui 
CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per 
problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no 
és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi 
especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al 
realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli 
sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a 
adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les 
característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat 
òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel 
Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i 

espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de 

mesures de drenatge i impermeabilització  
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que 
continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una 
fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva 
capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 
103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer 
servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de 
capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de 
més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua 
cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a 
més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% 
de matèria orgànica.  
  
PEDRAPLENS:  
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 
cops la mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser 
sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar.  
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 
4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la 
concentració d'abocaments.  
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es 
compactarà una franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en 
tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el 
Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, 
en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permetin operar 
amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la 
compactació adequada.  
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part 
més baixa fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es 
compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada 
inferior, i Sx l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada 
superior.  
Característiques del pedraplè:  
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- Zona de transició:  < 3 mm 
- Per la resta:  < 5 mm  

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a 
compactar mesurat després de la primera passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig 
seran indicats en el  Projecte o pel Director de les obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256):  
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador)  
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb 
estaques anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i 
banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a 
trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes 
reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se 
positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la 
superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han 
de complir les següents condicions:  
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 
DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat 
pel contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de 
complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat 
de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en 
funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les 
condicions òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes 
climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes 
inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a 
l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per 
facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 
l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació 
de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny 
circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o 
amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de 
garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre 
el treball de la maquinària.  
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El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de 
saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 
inicial i les condicions ambientals de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins 
arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de 
procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i 
fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui 
seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF 
en funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o 
sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles 
expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
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.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la 
superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 
existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte 
estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma 
que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat 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 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control d'execució inclou les operacions següents:  
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 

d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament 
patró o assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de 
passades òptim de l'equip de compactació.  
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del 
material estès, i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran 
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mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada 
tipus. Per a obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran 
calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la 
tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les 
calicates.  
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de 
l'amplada de les mateixes.  
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o 
fracció diària compactada:  
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)  
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del 
voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el 
grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona 
del terraplè estructural.  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control 
de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per 
partícules d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a 
la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa 'extracció-compactació', la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell 
de materials com per a l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives 
amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de 
complir les limitacions establertes al plec de condicions.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i 
el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte 
les establertes en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota 
la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el 
doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i 
la seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN PEDRAPLENS:  
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia 
tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu 
suficient per replantejar el mètode de treball.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i 
els criteris fixats al tram de prova.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:  
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es 
construirà una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un 
gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de 
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transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques 
mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 
900 mm.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R45035. 
 
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 aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb 
els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R54235,G2R5FIBR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 
la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i 
la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

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

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 
indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte.  
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2RA63G0,G2RA7FD0,G2RA7LP0. 
 
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:  
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Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I 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.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina 
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G3J -  GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G3J1GAB1,G3J1GAB2,G3J1GAB3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal 
d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan  
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit  
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit  
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d'estrella  
- Concertat de les pedres de la superfície de l'escullera  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Estructures de gabions:  
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons 

el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant  
Esculleres sobre fons no submergit:  
- Replanteig de l'escullera 
- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant  
Esculleres sobre fons submergit:  
- Replanteig de l'escullera 
- Protecció de la zona de treball 
- Subministrament dels blocs 
- Transport fins al lloc de col·locació 
- Col·locació dels blocs 
- Retirada de runa i material sobrant  
Concertat d'escullera:  
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes 

especificat  
  
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple 
d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, 
triada a l'obra, o d'aportació.  
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres 
deformacions.  
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.  
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 
el diàmetre de la malla.  
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes 
característiques.  
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts 
verticals.  
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre 
superior al pas de malla.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària:  ± 3%  
- Amplària:  ± 3%  
- Alçària:  ± 5%  
  
ESCULLERA:  
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, 
dipositats de forma irregular.  
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la 
DT.  
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  
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Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats 
respecte la superfície general d'acabat.  
Toleràncies d'execució:  
- Llàrgaria:  ± 3%  
- Amplària:  ± 3%  
- Planor: - 120 mm, + 300 mm  
- Alçària:  ± 5%  
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de 
projecte corresponents a la cota de treball.  
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods:  
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 

alçària dels blocs de la coraça  
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la 

coraça  
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a 
les esmentades anteriorment.  
  
CONCERTAT D'ESCULLERA:  
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el 
projecte, sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície.  
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre 
sigui col·lateral amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat. 
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb 
força, de manera que el conjunt quedi massís i que l'escullera resulti amb el 
suficient travament.  
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular.  
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha 
de ser, en superfície:  
- Pes de l'escullera < 1 t:  >= 80% 
- Pes de l'escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 
- Pes de l'escullera > 2 t:  >= 70%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les 
indicacions de la DT.  
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les 
cantonades.  
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar 
deformacions.  
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro 
cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.  
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i 
posant les més grosses als paraments.  
  
ESCULLERA:  
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document 
d'identificació expedit a la pedrera.  
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.  
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les 
indicacions de la DT.  
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels 
blocs.  
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.  
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s'ha de 
col·locar segons les seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que 
no es formin segregacions a l'escullera. L'abocada de material ha de ser a una 
altura inferior a 30 cm, i un cop col·locat, no ha de presentar zones mal 
consolidades o amb direccions preferents.  
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne 
d'altres.  
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta 
s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es 
proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.  
  
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:  
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Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de 
col·locar una xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del 
front d'avanç, amb la finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol 
altre element estrany flotant surti fora de la zona de les obres. Periòdicament 
s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les 
xarxes.  
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o 
grues de suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en 
els plànols.  
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a 
pendre perfils de la part de l'obra sobre la que ha de descansar aquest mantell.  
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera 
que entre els blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats 
possibles, que no es podran reomplir amb cantells ni blocs de menor pes.  
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte 
l'avanç, d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de 
reforçar davant la possibilitat de successius mantells.  
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi 
la màxima percolació possible i es disipi l'energia de les onades.  
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del 
desfassament entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser:  
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada 

de l'escullera sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells 
superiors en les seves zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis 
finals  

  
CONCERTAT D'ESCULLERA:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la 
feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.  
  
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL:  
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la 
bàscula per als camions, pesant-los abans i després de descarregar.  
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats 
a l'obra.  
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han 
d'anar per compte del contratista.  
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat 
desplaçades fora del perfil.  
  
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS 
PREFABRICATS:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.  
  
CONCERTAT D'ESCULLERA:  
m3 del volum de l'escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la 
DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONCERTAT D'ESCULLERA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  
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- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències 
del plec.  

- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de 
la peça i la granulometria de les pedres en contacte amb la malla.  

- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur 

de contenció).  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE 
PEDRA NATURAL:  
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.  
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de 

descarrega.  
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació 

expedit a la pedrera.  
- Control diari del material col·locat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT 
DE PEDRA NATURAL:  
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada 

per tal de conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les 
diferents capes de material.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE 
GABIONS:  
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de 
condicions.  
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en 
primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant 
irregularitats, fins el 100% del subministrament.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE 
FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:  
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici 
dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.  
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document 
d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de 
pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar 
dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà de rebutjar el camió 
sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions 
controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.  
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a 
l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil 
perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del 
Contractista.  
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els 
treballs i si cal s'hauran de modificar els processos d'execució.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
G7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 



Projecte executiu per a l’estabilització dels marges del rec d'en Teixidor a Banyoles Plec de condicions tècniques 

 
  106 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7B111D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 

mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, 

consolidat mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 
s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir 
amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en 
contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència 
a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i 
cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en 

junts longitudinals i transversals  
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- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre 

peces  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre 

peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, 
desguassos i junts.  

  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els defectes d'execució.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 
EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les 
previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
  
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.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G93 -  BASES 
 
G932 -  BASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G932101J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a 
la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501).  
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):  
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin 
produït alteracions en la seva humitat.  
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un 
tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació de l'equip 
compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment 
d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a 
part integrant de l'obra.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi 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.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de 
la precedent.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la 
maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, 
l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors 
i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no 
inferior a 1/3 del de l'element compactador.  
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per 
franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a 
incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a 
obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip 
habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir 
la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi 
consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de 
ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a 
la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la 
minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris 
següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que 

presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior 
a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 
capa.  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control 
de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 
d'execució.  

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que 
s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del 
pas d'un camió carregat sobre ella.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal 
de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat 
in-situ.  

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de 
la placa es determinarà la humitat in-situ.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de 

l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió 
dels cantells de perfils transversals.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de 
regularitat internacional (IRI) (NLT 330).  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control 
de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram 
de prova per part de la DF.  
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que 
s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.   
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del 
límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació 
del material.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l'especificat.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per 
recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble 
sobre les capes corregides.  
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El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no 
serà per sí mateix causa de rebuig.  
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
complirà les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es 
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control 
geomètric i de regularitat superficial.   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control 
geomètric i de regularitat superficial.   

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9B -  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9BBANY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb 

beurada de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En paviments de lloses col·locats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
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CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i 
s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 
definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb 
altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 

mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 

excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 

forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del 
suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni 
amb d'altres defectes superficials.  
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:  
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  

- Paviments interiors: <= 1 mm 
- Paviments exteriors: <= 2 mm  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o 
el que indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a 
la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó 
vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
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Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de 
gruix.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter 
de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció 
de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris 
següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
  
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció 

especial als junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 
completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 
errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran 
a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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GJ -  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA I REG 
 
GJS -  EQUIPS PER A REG 
 
GJSP -  COMPORTES I ACCESSORIS PER A COMPORTES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GJSPBASC,GJSPBAS1,GJSPBAS2,GJSPBAS3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Comporta formada per tauler de planxa metàl·lica, bastidor, guies, rodes i tots els 
accessoris necessaris per al seu muntatge, col·locada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat obra 
- Fixació del bastidor al suport de l'obra 
- Instal·lació i connexió dels dispositius d'accionament 
- Comprovació del funcionament de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra dels retalls de materials, restes d'embalatge, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF.  
El vis sense fi ha de sobresortir uns 50 mm per sobre de l'actuador en la posició 
de tancament total. 
Hi ha d'haver una franquícia de 50 mm entre els extrems del sense fi i la beina de 
protecció en la posició d'apertura total. 
El sense fí i la beina han d'estar convenientment engrassats per tal de facilitar 
el seu moviment. No esta permès l'ús de greixos càlcis o lítics. 
Els engranatges del desmultiplicador han d'estar engrassats. 
La comporta ha de desplaçar-se per la guia sense cap tipus d'impediment. 
En cas d'accionament manual, el temps d'apertura total ha de ser el mínim possible, 
compatible amb el màxim esforç humà normalitzat. 
En el cas d'accionament elèctric i sempre que no es reguli, els temps d'apertura no 
han de superar els 10 minuts. 
L'accionament elèctric s'ha de poder realitzar mitjançant un actuador directe o una 
combinació d'actuador-reductor.  
Ha de quedar connectat a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament.  
Les connexions hidràuliques, en el seu cas, han de quedar segellades amb els junts 
i mitjans adequats.  
Els junts entre el bastidor i entre aquest i la comporta han de ser estancs. 
Els casquets guia del sense fi, han d'estar soldats al passamà que queda embegut en 
el formigó.  
Separació dels casquets-guia:  >= 75 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Verticalitat:  1/300 alçària  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels components es corresponen 
amb les especificades en la documentació tècnica del fabricant.  
El muntatge no ha d'alterar les característiques dels elements. S'ha de fer seguint 
les instruccions de la documentació tècnica del fabricant de l'equip.  
L'aparell s'ha de manipular amb precaució i amb els mitjans adequats a la seva 
dimensió i pes.  
Cal anar amb compte de no fer malbé la capa de recobriment.  
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  
L'element ha de quedar net de restes de morter, formigó etc.  
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Un cop acabats els treballs de muntatge, s'ha de retirar de l'obra les restes de 
material sobrant (embalatges, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 
GR1 -  OPERACIONS PRÈVIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR11TRAV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys 
- Recollida de brossa amb mitjans manuals  
S'han considerat els mitjans següents:  
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc  
- Desbrossadora muntada en tractor  
- Desbrossadora autopropulsada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans 
- Desbrossada del terreny en dues o més passades 
- Recollida de la brossa  
  
CONDICIONS GENERALS:  
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La 
superfície estarà neta de les restes dels vegetals tallats.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que 
el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.  
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.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic 
que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o 
proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.  
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 a la DF.  
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 
GR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR455B5L,GR4JHM3C,GR4AYC12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de 

plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma 
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per 
la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb 
palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de 
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, 
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
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En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part 
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes 
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Enfiladisses.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament 
del material vegetal. Palmeres.  
 
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 les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

 

  

GR -  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 
GR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR662221. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  
  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu 
nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a 
la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de 
l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de 
glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el 
sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi 
a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les 
terres ni pèrdua de sòl.  
  
ARBRES I ARBUSTS:  
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Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la 
major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder 
acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de 
persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 
cm, compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 
100% d'aquestes a un abocador autoritzat.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, 
sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé 
l'estructura interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de 
plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, 
retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en 
una posició estable.  
  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha 
de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de 
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient 
per facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les 
mateixes dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre 
més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Treballs de plantació.  
  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.  
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222121C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 
d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o 
realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 

si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 

de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que 
té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té 
un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i 
els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de 
la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- 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.  
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 PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu 
defecte el que estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup 
anterior no estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes 
del terreny.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
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Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència 
de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-
SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera  

 
 

Maig 2019 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST BANYO_RECS
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructures 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 G214FIBR u Retirada de plaques de fibrociment amb amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre
camió. El preu inclou la retirada, la plastificació i paletitzats de les plaques de fibrociment i les mesuraments
d'amiant (ambientals i personals).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 G2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 G2R5FIBR u Transport de plaques de fibrociment amb amiant a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificades,
paletitzades i carregades sobre camió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

6 G2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST BANYO_RECS
Capítol 02  ESTABILITZACIÓ TALUSSOS

1 G214TRAV m Retirada manual de les travesses fusta existents col·locades horitzontalment sobre el terreny, deixades a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge dret 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora

Euro



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Talús marge esquerre 70,000 1,500 1,700 178,500 C#*D#*E#*F#

2 Talús marge dret 178,520 1,700 303,484 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 481,984

3 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge esquerre 70,000 2,500 175,000 C#*D#*E#*F#

2 Marge dret 130,000 2,500 325,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

4 G3J1GAB1 m3 Subministrament de gabions 2x1x1m,de malla soldada Gabions fabricats en panells de malla electrosoldada
amb filferro galvanitzat reforçat aliatge Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de diàmetre i llum de malla 100x100. El
preu inclou el subministrament de panells, les grapes necessàries per al cosit dels gabions i els tirants. Tots els
materials compleixen la normativa actual vigent per a gabions de malla electrosoldada EN 10223-8:2013.
Material amb certificat de fabricació ISO 9001 i certificació CE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge esquerre 70,000 1,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#

2 Marge dret 130,000 1,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 G3J1GAB2 m3 Subministrament de gabions de 2x0,5,0,3m, de malla soldada Gabions fabricats en panells de malla
electrosoldada amb filferro galvanitzat reforçat aliatge Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de diàmetre i llum de malla
100x100. El preu inclou el subministrament de panells, les grapes necessàries per al cosit dels gabions i els
tirants. Tots els materials compleixen la normativa actual vigent per a gabions de malla electrosoldada EN
10223-8:2013. Material amb certificat de fabricació ISO 9001 i certificació CE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge esquerre 70,000 0,300 0,500 10,500 C#*D#*E#*F#

2 Marge dret 130,000 0,300 0,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 G3J1GAB3 m3 Instal·lació dels gabions i rebliment amb pedra a definir per la DO d'àrid natural o de matxaca de 15 a 20 cm
amb material graduat convenientment i col·locació de la pedra carejada manualment. Els gabions s'hauran de
cosir amb grapes fabricades amb filferro d'alta resistència (1700 MPa) de 3 mm de diàmetre i filferro galvanitzat
reforçat Zn90Al10 i s'atirantaran amb tirants de diàmetre 4 mm (6 tirants per m2 de gabió) galvanitzat reforçat
Zn90Al10.

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

7 G9BBANY m Subministrament i instal·lació llosa pedra de Banyoles (travertí) de 35x15 cm, llargada variable (35cm a 100cm);
col·locades amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge esquerre 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 Marge dret 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

8 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marge esquerre 70,000 1,700 119,000 C#*D#*E#*F#

2 marge dret 130,000 1,700 221,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

9 G2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 451,002 451,002 C#*D#*E#*F#

2 Terres utilitzades -340,000 -340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,002

10 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 451,002 451,002 C#*D#*E#*F#

2 Terres utilitzades -340,000 -340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,002

Obra 01 PRESSUPOST BANYO_RECS
Capítol 03  COMPORTA BASCULANT

1 13522BA6 m3 Mur de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat
industrialitzat per a murs, vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 comporta 4,000 0,300 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

2 GJSPBASC u Subministrament i intal·lació de comporta de reg caudalímetre autoregulant FLUMEGATE FG-1050-0674 o
equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GJSPBAS1 u Posada en marxa i formació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 GJSPBAS2 u Programació i configuració del autòmat de control (PLC) del pedestal i del software  per telegestió de l'equip.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GJSPBAS3 u Llicència anual software de telegestió. Accés Web

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST BANYO_RECS
Capítol 04  ARRENJAMENT CAMÍ

1 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vora travesses de fusta 120,500 0,250 0,120 3,615 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,615

2 GR11TRAV m Relitzar vora formada per travesses de fusta de la mateixa obra, col·locada horitzontalment sobre el terreny,
inclòs un 15% de reposició amb travesses de pi ecològiques de 22x12x200cm de llarg tractades en autoclau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vora camí 120,500 120,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,500

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí 253,000 253,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,000

4 G932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 253,000 0,200 50,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,600

5 FR9AUM12 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el
terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats al paviment o solera amb peces especials
d'acer galvanitzat, i dos travesses de de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge dret:

2 Zona est 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 FR9AUM13 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el
terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos

Euro



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

AMIDAMENTS Pàg.: 5

travesses de de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge dret: C#*D#*E#*F#

2 Zona central 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona est 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESSUPOST BANYO_RECS
Capítol 05  REVEGETACIÓ

1 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 GR455B5L u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 GR4JHM3C u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 GR4AYC12 u Subministrament de Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

5 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

Euro



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

13522BA6P-1 m3 Mur de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó

HA-25/B/10/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una

quantia de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

656,96 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F227T00FP-2 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FR71121GP-3 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans

manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la

primera sega

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FR9AUM12P-4 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m

d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats al

paviment o solera amb peces especials d'acer galvanitzat, i dos travesses de de 8 cm de

diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

30,03 €

(TRENTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

FR9AUM13P-5 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m

d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a

daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travesses de de 8 cm de diàmetre, units amb peces

especials d'acer galvanitzat

31,60 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G2143301P-6 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

22,65 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

G214FIBRP-7 u Retirada de plaques de fibrociment amb amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega

mecànica sobre camió. El preu inclou la retirada, la plastificació i paletitzats de les plaques de

fibrociment i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

G214TRAVP-8 m Retirada manual de les travesses fusta existents col·locades horitzontalment sobre el terreny,

deixades a l'obra.

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

G2224221P-9 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala

excavadora i amb les terres deixades a la vora

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

G2261112P-10 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la

dessecació

4,20 €

(QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

G2R45035P-11 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

G2R54235P-12 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps

d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

G2R5FIBRP-13 u Transport de plaques de fibrociment amb amiant a abocador específic, instal·lació de

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o

eliminació de residus, prèviament plastificades, paletitzades i carregades sobre camió.

96,63 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

G2RA63G0P-14 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

G2RA7FD0P-15 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat

0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

G2RA7LP0P-16 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

3,15 €

(TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

G3J1GAB1P-17 m3 Subministrament de gabions 2x1x1m,de malla soldada Gabions fabricats en panells de malla

electrosoldada amb filferro galvanitzat reforçat aliatge Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de

diàmetre i llum de malla 100x100. El preu inclou el subministrament de panells, les grapes

necessàries per al cosit dels gabions i els tirants. Tots els materials compleixen la normativa

actual vigent per a gabions de malla electrosoldada EN 10223-8:2013. Material amb certificat

de fabricació ISO 9001 i certificació CE.

29,97 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

G3J1GAB2P-18 m3 Subministrament de gabions de 2x0,5,0,3m, de malla soldada Gabions fabricats en panells de

malla electrosoldada amb filferro galvanitzat reforçat aliatge Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de

diàmetre i llum de malla 100x100. El preu inclou el subministrament de panells, les grapes

necessàries per al cosit dels gabions i els tirants. Tots els materials compleixen la normativa

actual vigent per a gabions de malla electrosoldada EN 10223-8:2013. Material amb certificat

de fabricació ISO 9001 i certificació CE.

71,02 €

(SETANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

G3J1GAB3P-19 m3 Instal·lació dels gabions i rebliment amb pedra a definir per la DO d'àrid natural o de matxaca

de 15 a 20 cm amb material graduat convenientment i col·locació de la pedra carejada

manualment. Els gabions s'hauran de cosir amb grapes fabricades amb filferro d'alta

resistència (1700 MPa) de 3 mm de diàmetre i filferro galvanitzat reforçat Zn90Al10 i

s'atirantaran amb tirants de diàmetre 4 mm (6 tirants per m2 de gabió) galvanitzat reforçat

Zn90Al10.

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

G7B111D0P-20 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,

col·locat sense adherir

2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

G932101JP-21 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 26,49 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

G9BBANYP-22 m Subministrament i instal·lació llosa pedra de Banyoles (travertí) de 35x15 cm, llargada

variable (35cm a 100cm); col·locades amb morter de ciment 1:6

97,54 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

GJSPBAS1P-23 u Posada en marxa i formació 474,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)

GJSPBAS2P-24 u Programació i configuració del autòmat de control (PLC) del pedestal i del software per

telegestió de l'equip.

249,13 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GJSPBAS3P-25 u Llicència anual software de telegestió. Accés Web 480,47 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GJSPBASCP-26 u Subministrament i intal·lació de comporta de reg caudalímetre autoregulant FLUMEGATE

FG-1050-0674 o equivalent.

14.479,75 €

(CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC

CENTIMS)



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

GR11TRAVP-27 m Relitzar vora formada per travesses de fusta de la mateixa obra, col·locada horitzontalment

sobre el terreny, inclòs un 15% de reposició amb travesses de pi ecològiques de

22x12x200cm de llarg tractades en autoclau.

11,19 €

(ONZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

GR455B5LP-28 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,69 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GR4AYC12P-29 u Subministrament de Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

GR4JHM3CP-30 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

GR662221P-31 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de

plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació i primer reg

4,02 €

(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

K222121CP-32 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb

mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

74,89 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Girona, maig de 2019

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiar núm. 18188



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 13522BA6 m3 Mur de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó

HA-25/B/10/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una

quantia de 60 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist

656,96 €

Altres conceptes 656,96000 €

P-2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,33 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-3 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans

manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior , i la

primera sega

2,31 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 0,17045 €

Altres conceptes 2,13955 €

P-4 FR9AUM12 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m

d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats al

paviment o solera amb peces especials d'acer galvanitzat, i dos travesses de de 8 cm de

diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

30,03 €

BR9AUZG5 u Peça d'acer galvanitzat i cargols per a base de tanca de tronc sobre paviment o solera 1,79000 €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el m 5,46000 €

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins 2,66700 €

BR9AUMR1 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins 5,22900 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,01600 €

Altres conceptes 12,86800 €

P-5 FR9AUM13 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m

d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a

daus de formigó de 40x40x40 cm, i dos travesses de de 8 cm de diàmetre, units amb peces

especials d'acer galvanitzat

31,60 €

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins 4,00050 €

BR9AUMR1 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins 5,22900 €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el m 5,46000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 2,38200 €

Altres conceptes 14,52850 €

P-6 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió o contenidor

22,65 €

Altres conceptes 22,65000 €

P-7 G214FIBR u Retirada de plaques de fibrociment amb amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega

mecànica sobre camió. El preu inclou la retirada, la plastificació i paletitzats de les plaques de

fibrociment i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

300,00 €
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Sense descomposició 300,00000 €

P-8 G214TRAV m Retirada manual de les travesses fusta existents col·locades horitzontalment sobre el terreny,

deixades a l'obra.

3,02 €

Altres conceptes 3,02000 €

P-9 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala

excavadora i amb les terres deixades a la vora

5,23 €

Altres conceptes 5,23000 €

P-10 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la

dessecació

4,20 €

Altres conceptes 4,20000 €

P-11 G2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 5 km

3,61 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-12 G2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps

d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,06 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-13 G2R5FIBR u Transport de plaques de fibrociment amb amiant a abocador específic, instal·lació de

tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o

eliminació de residus, prèviament plastificades, paletitzades i carregades sobre camió.

96,63 €

Altres conceptes 96,63000 €

P-14 G2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de

Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,00 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 18,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 G2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat

0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea

de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una 0,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,

procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002)

3,15 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 3,15000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-17 G3J1GAB1 m3 Subministrament de gabions 2x1x1m,de malla soldada Gabions fabricats en panells de malla

electrosoldada amb filferro galvanitzat reforçat aliatge Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de

diàmetre i llum de malla 100x100. El preu inclou el subministrament de panells, les grapes

necessàries per al cosit dels gabions i els tirants. Tots els materials compleixen la normativa

actual vigent per a gabions de malla electrosoldada EN 10223-8:2013. Material amb certificat

de fabricació ISO 9001 i certificació CE.

29,97 €

Sense descomposició 29,97000 €

P-18 G3J1GAB2 m3 Subministrament de gabions de 2x0,5,0,3m, de malla soldada Gabions fabricats en panells de

malla electrosoldada amb filferro galvanitzat reforçat aliatge Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de

diàmetre i llum de malla 100x100. El preu inclou el subministrament de panells, les grapes

necessàries per al cosit dels gabions i els tirants. Tots els materials compleixen la normativa

actual vigent per a gabions de malla electrosoldada EN 10223-8:2013. Material amb certificat

de fabricació ISO 9001 i certificació CE.

71,02 €

Sense descomposició 71,02000 €

P-19 G3J1GAB3 m3 Instal·lació dels gabions i rebliment amb pedra a definir per la DO d'àrid natural o de matxaca

de 15 a 20 cm amb material graduat convenientment i col·locació de la pedra carejada

manualment. Els gabions s'hauran de cosir amb grapes fabricades amb filferro d'alta

resistència (1700 MPa) de 3 mm de diàmetre i filferro galvanitzat reforçat Zn90Al10 i

s'atirantaran amb tirants de diàmetre 4 mm (6 tirants per m2 de gabió) galvanitzat reforçat

Zn90Al10.

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-20 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,

col·locat sense adherir

2,49 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,32000 €

Altres conceptes 1,17000 €

P-21 G932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 26,49 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 19,12450 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 7,28200 €

P-22 G9BBANY m Subministrament i instal·lació llosa pedra de Banyoles (travertí) de 35x15 cm, llargada

variable (35cm a 100cm); col·locades amb morter de ciment 1:6

97,54 €
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B9B2U010 u Llosa de pedra de Banyoles (travertí) de 35x15cm amb llargada variables (de 35cm fin 77,06000 €

Altres conceptes 20,48000 €

P-23 GJSPBAS1 u Posada en marxa i formació 474,00 €

Sense descomposició 474,00000 €

P-24 GJSPBAS2 u Programació i configuració del autòmat de control (PLC) del pedestal i del software per

telegestió de l'equip.

249,13 €

Sense descomposició 249,13000 €

P-25 GJSPBAS3 u Llicència anual software de telegestió. Accés Web 480,47 €

Sense descomposició 480,47000 €

P-26 GJSPBASC u Subministrament i intal·lació de comporta de reg caudalímetre autoregulant FLUMEGATE

FG-1050-0674 o equivalent.

14.479,75 €

Altres conceptes 14.479,75000 €

P-27 GR11TRAV m Relitzar vora formada per travesses de fusta de la mateixa obra, col·locada horitzontalment

sobre el terreny, inclòs un 15% de reposició amb travesses de pi ecològiques de

22x12x200cm de llarg tractades en autoclau.

11,19 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de c 3,26400 €

Altres conceptes 7,92600 €

P-28 GR455B5L u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,69 €

BR455B5L u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 GR4AYC12 u Subministrament de Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 1,93 €

BR4AYC12 u Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 l 1,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 GR4JHM3C u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,61 €

BR4JHM3C u Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de

plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del

clot amb terra de l'excavació i primer reg

4,02 €

B0111000 m3 Aigua 0,00835 €

Altres conceptes 4,01165 €

P-32 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb

mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

74,89 €

Altres conceptes 74,89000 €



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5
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Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiar núm. 18188



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost BANYO_RECS

Capítol 01 Treballs previs

1 G2143301 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

22,65 18,000 407,70

2 G214FIBR u Retirada de plaques de fibrociment amb amiant, amb mitjans i equips

adequats, i càrrega mecànica sobre camió. El preu inclou la retirada, la

plastificació i paletitzats de les plaques de fibrociment i les

mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

(P - 7)

300,00 1,000 300,00

3 G2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,

amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un

recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 12)

3,06 18,000 55,08

4 G2R5FIBR u Transport de plaques de fibrociment amb amiant a abocador específic,

instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa

a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament

plastificades, paletitzades i carregades sobre camió.

(P - 13)

96,63 1,000 96,63

5 G2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,

amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) (P - 14)

18,00 18,000 324,00

6 G2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment

perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o

demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus

(ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

0,14 50,000 7,00

TOTAL Capítol 01.01 1.190,41

Obra 01 Pressupost BANYO_RECS

Capítol 02 Estabilització talussos

1 G214TRAV m Retirada manual de les travesses fusta existents col·locades

horitzontalment sobre el terreny, deixades a l'obra. (P - 8)

3,02 150,000 453,00

2 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en

terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

(P - 9)

5,23 481,984 2.520,78

3 G7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament

de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 20)

2,49 500,000 1.245,00

4 G3J1GAB1 m3 Subministrament de gabions 2x1x1m,de malla soldada Gabions

fabricats en panells de malla electrosoldada amb filferro galvanitzat

reforçat aliatge Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de diàmetre i llum de

malla 100x100. El preu inclou el subministrament de panells, les

grapes necessàries per al cosit dels gabions i els tirants. Tots els

materials compleixen la normativa actual vigent per a gabions de malla

electrosoldada EN 10223-8:2013. Material amb certificat de fabricació

ISO 9001 i certificació CE.

(P - 17)

29,97 200,000 5.994,00

5 G3J1GAB2 m3 Subministrament de gabions de 2x0,5,0,3m, de malla soldada Gabions

fabricats en panells de malla electrosoldada amb filferro galvanitzat

reforçat aliatge Zn90Al10 classe A de 4,5 mm de diàmetre i llum de

malla 100x100. El preu inclou el subministrament de panells, les

grapes necessàries per al cosit dels gabions i els tirants. Tots els

materials compleixen la normativa actual vigent per a gabions de malla

electrosoldada EN 10223-8:2013. Material amb certificat de fabricació

ISO 9001 i certificació CE.

71,02 30,000 2.130,60

euros



Projecte executiu per a l´estabilització dels marges del rec d´en Teixidor a Banyoles

PRESSUPOST Pàg.: 2

(P - 18)

6 G3J1GAB3 m3 Instal·lació dels gabions i rebliment amb pedra a definir per la DO

d'àrid natural o de matxaca de 15 a 20 cm amb material graduat

convenientment i col·locació de la pedra carejada manualment. Els

gabions s'hauran de cosir amb grapes fabricades amb filferro d'alta

resistència (1700 MPa) de 3 mm de diàmetre i filferro galvanitzat

reforçat Zn90Al10 i s'atirantaran amb tirants de diàmetre 4 mm (6

tirants per m2 de gabió) galvanitzat reforçat Zn90Al10.  (P - 19)

75,00 230,000 17.250,00

7 G9BBANY m Subministrament i instal·lació llosa pedra de Banyoles (travertí) de

35x15 cm, llargada variable (35cm a 100cm); col·locades amb morter

de ciment 1:6 (P - 22)

97,54 200,000 19.508,00

8 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de

gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 10)

4,20 340,000 1.428,00

9 G2R45035 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut

de fins a 5 km (P - 11)

3,61 111,002 400,72

10 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb

una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504

segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

3,15 111,002 349,66

TOTAL Capítol 01.02 51.279,76

Obra 01 Pressupost BANYO_RECS

Capítol 03 Comporta basculant

1 13522BA6 m3 Mur de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de

gruix, de formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500

S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat

industrialitzat per a murs, vist (P - 1)

656,96 1,200 788,35

2 GJSPBASC u Subministrament i intal·lació de comporta de reg caudalímetre

autoregulant FLUMEGATE FG-1050-0674 o equivalent.

(P - 26)

14.479,75 1,000 14.479,75

3 GJSPBAS1 u Posada en marxa i formació (P - 23) 474,00 1,000 474,00

4 GJSPBAS2 u Programació i configuració del autòmat de control (PLC) del pedestal i

del software  per telegestió de l'equip. (P - 24)

249,13 1,000 249,13

5 GJSPBAS3 u Llicència anual software de telegestió. Accés Web (P - 25) 480,47 1,000 480,47

TOTAL Capítol 01.03 16.471,70

Obra 01 Pressupost BANYO_RECS

Capítol 04 Arrenjament camí

1 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix

(SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre

contenidor (P - 32)

74,89 3,615 270,73

2 GR11TRAV m Relitzar vora formada per travesses de fusta de la mateixa obra,

col·locada horitzontalment sobre el terreny, inclòs un 15% de reposició

amb travesses de pi ecològiques de 22x12x200cm de llarg tractades

en autoclau. (P - 27)

11,19 120,500 1.348,40

3 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%

PM (P - 2)

1,33 253,000 336,49

4 G932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P

- 21)

26,49 50,600 1.340,39

euros
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5 FR9AUM12 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau

de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants

de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats al paviment o solera amb

peces especials d'acer galvanitzat, i dos travesses de de 8 cm de

diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat (P - 4)

30,03 18,000 540,54

6 FR9AUM13 m Barana de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau

de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants

de 10 cm de diàmetre cada 2 m, ancorats a daus de formigó de

40x40x40 cm, i dos travesses de de 8 cm de diàmetre, units amb

peces especials d'acer galvanitzat (P - 5)

31,60 29,000 916,40

TOTAL Capítol 01.04 4.752,95

Obra 01 Pressupost BANYO_RECS

Capítol 05 Revegetació

1 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,

excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,

en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació

i primer reg (P - 31)

4,02 90,000 361,80

2 GR455B5L u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en

contenidor de 3 l (P - 28)

3,69 3,000 11,07

3 GR4JHM3C u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 60 a 80 cm, en

contenidor de 3 l (P - 30)

3,61 3,000 10,83

4 GR4AYC12 u Subministrament de Carex pendula d'alçària de 20 a 30 cm, en

contenidor d'1,3 l (P - 29)

1,93 84,000 162,12

5 FR71121G m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons

NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície <

500 m2, incloent el corronat posterior , i la primera sega (P - 3)

2,31 75,000 173,25

TOTAL Capítol 01.05 719,07

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 1.190,41

Capítol 01.02  Estabilització talussos 51.279,76

Capítol 01.03  Comporta basculant 16.471,70

Capítol 01.04  Arrenjament camí 4.752,95

Capítol 01.05  Revegetació 719,07

Obra 01 Pressupost BANYO_RECS 74.413,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

74.413,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost BANYO_RECS 74.413,89

74.413,89

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 74.413,89

13 % Despeses generals SOBRE 74.413,89...................................................................... 9.673,81

6 % Benefici industrial SOBRE 74.413,89.......................................................................... 4.464,83

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 88.552,53

21 % IVA SOBRE 88.552,53............................................................................................... 18.596,03

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 107.148,56

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent set mil  cent quaranta-vuit euros amb cinquanta-sis centims

Girona, maig de 2019

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiar núm. 18188
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