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1.M MEMÒRIA

1.M Memòria
MD

Memòria descriptiva

MD.1

Objecte del projecte

1.01

Objecte del projecte

L’objecte del present projecte és la redacció del Projecte Executiu per la remodelacio dels espais esportius
exteriors del CENTRE MUNICIPAL TENNIS MONTJÜIC a Barcelona, que consta de 7 pistes de tennis de terra
batuda, un frontó no normatiu , una piscina descoberta de 20x8metres i una piscina de xipolleig. Així com
la construcció d’un nou accés al complex i la construcció de 3 pistes de pàdel i 2 de swingbol substituïnt
una pista de tennis i el frontó de l’esmentat complex. En aquest projecte d’urbanització que formarà part
de la primera fase de la’actuació global. Tanmateix es defineix la proposta d’ordenació i tractament dels
espais lliures intersticials de l’entorn de les pistes existents.

Les diferents actuacions a realitzar són:
- Nou accés rodat per l’avinguda del Marqués de Comillas.
- Consolidació i pavimentació dels camins
- Nous tancaments de les pistes de tennis
- Remodelació de talussos i replantació d’arbres, arbustos i tapissants garantint la seva estabilitat.
- Remodelació i adequació de les piscines existents.
- Construcció de 3 pistes de pàdel i 2 de Swingbol.
- Adequació i reparació de les grades existents i les baranes perimerals de la pista principal.
- Garantir l’accesibilitat del espais, corregint i creant rampes i baranes.
- Dotar de les insta·lacions convenients ampliant la xarxa de sanejament de recollida d’aigües, ampliant la
il·luminació existent dels camins.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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1.02

Manual d’ús i manteniment:

Agents

FITXA 01 Agents del projecte
Promotor:
Empresa

CIF

Adreça

Institut Barcelona Esports Ajuntament de Barcelona
Departament de Projectes i Obres
Avinguda de l’Estadi

Municipi

Barcelona

Codi Postal

Q-0801296-E

núm.

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES, S.L.P

Representada per: Joan Sauqué i Brines

NIF
NIF
NIF

B-61264164
38475462-G

Correu

Joan Sauqué i Brines (25839/3)
Juan A. Hernando López
Javier López del Castillo
his@hernandosauque.es

Telèfon

38475462-G
14232792-R
38498097-F
934774077

Adreça

Marqués de Monistrol

núm.

10 local 1

Municipi

Sant Joan Despí

Codi Postal

08970

Arquitectes

NIF

B-61264164

Arquitectes

NIF

Correu electrònic

Joan Sauqué i Brines (25839/3)
Juan A. Hernando López (5646/4)
Javier López del Castillo (23460/5)
his@hernandosauque.es

Telèfon

38475462-G
14232792-R
38498097-F
934774077

Adreça

Marqués de Monistrol

núm.

10 local 1

Municipi

Sant Joan Despí

Codi Postal

08970

Estudi de seguretat i salut
Empresa
A3 ARQUITECTURA TECNICA,SCP
Responsable
Maria Àngels Sánchez Pi
Correu electrònic a3at@a3at.com
Adreça
Consell de Cent,
Municipi
Barcelona

CIF
NIF
Telèfon
núm.
Codi Postal

62.394.697-J
37.292.039-T

93 467.27.36
383 4º 2ª
08009

Altres tècnics o empreses col·laboradores:
Estudi geotècnic: A manca de formalitzar l’encarrec per part de l’IBE. Impossible de realitzar fins l’inici de l’obra.
Empresa

Tècnics col·laboradors:
Càlcul i disseny d’estructura: Encàrregat per l’IBE
Empresa
A.OBIOL CONSULTOR SL
Responsable
Angel Obiol Sánchez
Correu electrònic angel_obiol@wanadoo.es
Adreça
Països Catalans
Municipi
Sant Just Desvern

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES, S.L.P

08038

Redactors Projecte Arquitectura
Empresa

Empresa

Responsable
Correu electrònic

NIF
NIF
Telèfon
núm.
Codi Postal

B-62834072
38549392-N
934774078
8
08960

Projecte d’instal.lacions Càlcul d’instal·lacions: encarregat per l’IBE
Empresa
JUNCOSA SÁNCHEZ SUBIRATS ENGINYERIA I ARQUITECTURA S.L.
Responsable
Francesc Juncosa Esperanza
Correu electrònic jss@coac.net
Adreça
Avda. Princep d’Astúries
Municipi
Barcelona

NIF
NIF
Telèfon
núm.
Codi Postal

B-60845492
37249720 R
932175051
43-45
08012

Altres: Àrea Pressupostària arquitectura ( Hernando&Sauqué. Arquitectes slp
Empresa
AUMEDES DAP SLPU
Responsable
Xavier Aumedes
Correu electrònic dap@aumedesdap.cat
Adreça
Carrer de la Torreta
Municipi
Granollers

CIF
NIF
Telèfon
núm.
Codi Postal

B63947139
938 604 566
22
08402

Telèfon

Adreça

núm.4

Municipi

Codi Postal

Topografia: No hi ha estudi topogràfic.S’ha realitzat projecte amb l’aportació de plànols per part de l’IBE

MD.2

Informació prèvia

2.01

Antecedents de partida i dades d’entorn

Antecedents i condicionants de partida:
-

Descripció del solar

El solar situat a la muntanya de Montjuïc es troba entre els carrers Foixarda ( on es troba l’accés), Avinguda
del marqués de Comillas ( on es preveeu l’accés rodat al club) i l’avinguda de Montanyans, els espais
edificats i esportius s’adapten a la topografia existent ( sense contemplar l’accessibilitat a persones amb
mobilitat reduïda).
Presenta un gran desnivell de nor a sud i d’est a oest. La edificació es troba a la part alta

Pla de control de qualitat:
Empresa

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES, S.L.P

NIF

B-61264164

Representat per:

Joan Sauqué i Brines

NIF

38475462-G

Arquitectes

NIF

Correu electrònic

Joan Sauqué i Brines (25389/3)
Juan A. Hernando López
Javier López del Castillo
his@hernandosauque.es

Telèfon

38475462-G
14232792-R
38498097-F
934774077

Adreça

Marqués de Monistrol

núm.

10 local 1

Municipi

Sant Joan Despí

Codi Postal

08970

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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-

Servituds

Les servituts de companyies subministradores es veuen reflectides dins del projecte d’instal.lacions.
Pel que fa a la part que ens ocupa d’arquitectura, s’ha de tenir en compte que el complex no disposa d’un
accés que permeti l’entrada d’un vehicle a l’interior. El projecte ha resolt aquest punt.
Per a poder mantenir part del servei i ajustar-se a la disponibilitat econòmica, s’ha d’executar per fases, i aixó
farà que la fase que s ‘inicïi primera( segons prioritats de l’IBE es aquesta ( encara que dependrà la seva
execució total o parcial segons la disponuibiliatta prerssupostària .Com a primer reauisit es planteja la
possibilitat d’accedir-hi a l complex de sde el marques de Comillas.
Ha de permetre que s’utilitzin alguns dels espais esportius, per a no perdre l’activitat, aixó farà que s’executin
per parts (afectant el mínim possible) a tota l’àrea esportiva. Quan s’executi l’edificació s’haurà de preveure
uns vestidors -contenidors provisional durant el temps de durada de l’obra. L’estudi de seguretat ho
contemplarà però la manca d’una actuació clara de les fases farà que es plantegin possibles modificacions
en el corresponent Pla de Seguretat. Aquesta actuació portarà una partida a banda del projecte i haurà de
ser aprovada per l’IBE.
Vista de l’estat actual dels camins d’accés a pistes.

Enderrocs

S’haurà d’enderrocar l’edificació existent afegida i els cubículs auxiliars de la sala de màquines, que no
interfereixen les calderes i acumuladors actuals. S’enderroca el mur d’obra ceràmica que envolta el frontó i
el tancament al carrer, ja que els eu estat es molt deficient amb fisures que fan no garantir la seva estabilitat
Aquests enderrocs es realitzara mitjançant un projecte i direcció d’empresa especialitzada. Es contempla
una partida al pressupost.
Dades de l’entorn físic:
-

Descripció de la topografia i dels accidents de la parcel·la.

La parcel·la té una topografia més aviat abovedada, mantenint un mur de varis metres des de l’avinguda del
Marqués de Comillas
Existeix un gran mur de pedra coronat amb una barana de balaustres que segueixen l’avinguda del marques
d e Comillas, trobant-se pràcticament horitzontal a la intersecció amb Muntanyans , desprès torna a pujar fins
a la cota d’accés del carrer de la Foixarda, per acabar amb un gran desnivell que intersecta amb l’avinguda
del Marqués d e Comillas.
-

Vista del sector enjardinat que volta l’edifici i d’accés a la zona de piscina.

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Descripció de les característiques dels edificis que l’envolten, i dels elements significatius que puguin
condicionar el projecte.

Com a característica més significatica limitrof amb el carrer de la Foixarda es troba el reciinte del Poble
Espanyol, la la resta està sense cap mena d’afectació volumètrica d’edificacions properes.
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FITXA 02 Dades urbanístiques

Projecte:
Títol del projecte:
Emplaçament:

PROJECTE D’URBANITZACIÓ AL CENTRE MUNICIPAL TENNIS MONTJUÏC
Carrer de la Foixarda

Clau:

P.URB.218A1212

Dades urbanístiques:

2.02

Normativa urbanística i altres normatives de planejament de compliment

Planejament general vigent

Pla General Metropolità d’ordenació urbana de Barcelona

Data d’aprovació

Definitivament el 14 de juliol de 1976 (BOP 19/07/1976)

Planejament
vigent

Modificació puntual del PGM a l’illa qualificada d’equipaments i parcs

complementari

Data d’aprovació

acord d’aprovació definitiva de 9 de gener de 2008

Qualificació urbanística

Equipaments esportius existents (clau 7a)

Classificació del sòl

Sol urbà

Usos previstos pel planejament Equipaments comunitaris
Superfície d’actuació

15.457 m2

La normativa urbanística vigent en la zona a actuar és:
Planejament general: Pla General Metropolità de Barcelona. Aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976
(BOP 19/07/1976)

MD.3

Descripció del projecte

3.01

Descripció general del programa

L’ actuació en els exteriors centre municipal TENNIS MONTJÜIC a BARCELONA està basada en les següents
consideracions:
-

Recuperar la idoneïtat dels espais restaurant i actualizant les instal.lacions esportives, així com dotant el
centre de noves modalitats esportives a fi d’ optimitzar el seu ús.
Facilitar els trànsits peatonals i de serveis creant un nou accès.
Garantir l’accesibilitat dels espais.
Mantenir mentre sigui possible l’arbrat, talant i arrencant aquells que afecten el normal funcionament de la
instal.lació. també es planteja extraure a quells que estan malmesos i que poden perdre la seva
estabilitat.

Al tractar-se d’una instal.lació en funcionament, i la prioritat de desenvolupar per fases ( segons disponibiliat)
hem t dividit tota l‘actuació en 9 sectors , més una franja que afecta al seu perímetre, aquest requisit ens
permet optimitzar l’ús i les despeses econòmiques derivades de les actuacions a realitzar. Així parlem doncs
de sectors i no de fases per no condicionar l’ordre d’execució d’aquestes. El sector nou corerspon a la fase
edificatòria i que e spreveu com de les últimes a realitzar.
Els sectors seran els següents:

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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Plànol de sector
Sector 3: Pistes tennis superiors-talussos.
Es redefineix el tancament de les pistes de tennis amb un muret de formigó de 40 cm d’alçada i una reixat
d’acer d’alçada de 4m amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, ancorat al mur.
Es redefineix la sortida d’aigua de les pistes. i es connecta a la xarxa de sanejament
Es pavimenten els camins que envolten a les pistes amb un paviment contínu ecològic de material reciclat.
Es fa neteja i esbrossada del terreny existent i es crean talussos i es fa replantació d’arbres, arbustos i
tapissants garantint la seva estabilitat, reforçant la vegetació existent.
Sector 4: Pàdel i Swingbol
Construim noves rampes per adaptar les circulacions a la normativa vigent d’accessibilitat creant nous
talussos.
Construim tres pistes de pàdel i dues pistes de swingbol.
Es pavimenten els camins que envoltaran a les noves pistes.
Es construeix un nou magatzem exterior substituïnts al 2 petits existents que enderroquem.
Es fa neteja i esbrossada del terreny existent i es crean talussos i fa replantació d’arbres, arbustos i tapissants
garantint la seva estabilitat, reforçant la vegetació existent.
Sector 5: Tennis inferior
Sector 1: Creació d’un nou accés rodat des de l’avinguda Marquès de Comillas.
És la primera actuació a reralitzar, ja que sense aquesta no es pot accedir-hi corrrectamenta la resta
Amb aquest accés consolidem l’estabilitat topogràfica de la urbanització existent amb un desnivell de 6m en
el punt més desfavorable fent un camí rodat amb un 8% de pendent.
Aquest nou accés ens permetrà facilitar la logística de l’equipament, així com crear un recorregut accessible
a totes les pistes esportives, que manca en aquests moments.
Es fa neteja i esbrossada del terreny existent i es crean talussos i es fa replantació d’arbres, arbustos i
tapissants garantint la seva estabilitat, reforçant la vegetació existent.
Sector 2: Accés principal instal.lació edifici.
Fem una separació entre l’accés rodat per vehicles i l’accés per vianants. Per garantir l’accesibilitat de l’espai,
corregim les pendents de rampes i afegim baranes a les rampes i a les escales existents.
Construim noves rampes per adaptar l’edifici a la normativa vigent d’accessibilitat creant nous talussos a
banda i banda de l’edifici i es canvïa tot el paviment que presideix la pista principal.
Es fa neteja i esbrossada del terreny existent i es crean talussos i es fa replantació d’arbres, arbustos i
tapissants garantint la seva estabilitat, reforçant la vegetació existent.

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Es redefineix el tancament de les pistes de tennis amb un muret de formigó de 40 cm d’alçada i una reixat
d’acer d’alçada de 4m amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat.
Es redefineix el sanejament de les pistes.
Es pavimenten els camins que envolta a les pistes amb un paviment contínu ecològic de material reciclat.
Construim nova rampa per adaptar les circulacions a la normativa vigent d’accessibilitat.
Es fa neteja i esbrossada del terreny i es fa replantació d’arbres, arbustos i tapissants garantint la seva
estabilitat, reforçant la vegetació existent.
Sector 6: Piscines
Remodelem tota la zona d’actuació on es troben les piscines existents.
Redefinim el vas de la piscina existent de 20x8 amb un sistema prefabricat metàl.lic reduïnt la profunditat a
1,20 i creant una galeria d’instal.lacions al costat.
Eliminem la piscina infantil existent i construïm una de nova en un altre emplaçament per cumplir amb la
normativa de distància mínima entre vasos.
Substituïm tot el paviment existent per un de nou ceràmic antilliscant i res crea un nou espai tècnic amb un
sistema nou de depuració i filtratge.
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Redefinim els accessos per adaptar-nos a les exigències d’utilització i accessibilitat i paràmetres que marca el
Codi Tècnic en el seu document bàsic DB SUA6.
Es fa neteja i esbrossada del terreny i es fa replantació d’arbres, arbustos i tapissants garantint la seva
estabilitat, reforçant la vegetació existent.
Sector 7: Tennis pista central

3.03

Característiques i paràmetres generals de l’actuació. Quadre de superfícies.

La superfície total de la parcel.la es de 15.457 m2. A continuació detallem les superficies per sectors
d’actuació:
Quadre de superficies :

Substituïm les baranes de protecció que envolten la pista central i fem la reparació global d’esquerdes en
grada amb repicat i sanejament previ de la zona afectada col.locant un morter de reparació.

SUPERFÍCIES PER SECTORS:
SECTOR 1 : ACCÉS RODAT

712,32 m²

Canviem els graons de les grades per uns prefabricats.

SECTOR 2 : ACCÉS PRINCIPAL INSTAL.LACIÓ EDIFICI

835.54 m²

Sector 8: Aparcament

SECTOR 3 : PISTES TENNIS SUPERIORS-TALUSSOS

3.119,33 m²

SECTOR 4 : PÀDELS & SWINGBOL

1.535,44 m²

SECTOR 5 : TENNIS INFERIOR

1.828,90 m²

SECTOR 6 : PISCINES

1.080,39 m²

SECTOR 7 : TENNIS PISTA CENTRAL

1.589,05 m²

Recrescuda del suport de paviments i incorporació de paviment contínu ecològic de material reciclat de 8
mm.
Marcatge de places d’aparcament.
Es fa neteja i esbrossada del terreny i es fa replantació d’arbres, arbustos i tapissants garantint la seva
estabilitat, reforçant la vegetació existent.
Sector 9: Fase edificació

SECTOR 8 : APARCAMENT

446,64 m²

SECTOR 9 : FASE EDIFICACIÓ ( m2 construïts)

866,80 m²

SECTOR 10 : PERÍMETRE

3.442,59 m²

Es construeix el nou edifici i rehabilita l’existent, a la vegada s’executen aquells intersticis que lliguen amb el
perímetre pròxim.
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL

Construim nova rampa, limítrof amb l’edifici per adaptar les circulacions a la normativa vigent d’accessibilitat.
Pavimentem l’envoltant del nou edifici amb el paviment contínu ecològic de material reciclat de 8 mm.
Es fa neteja i esbrossada del terreny i es fa replantació d’arbres, arbustos i tapissants garantint la seva
estabilitat, reforçant la vegetació existent.
Sector 10: Perímetre
Tancament perimetral de tota la parcel.la i es fa neteja i esbrossada del terreny i es fa replantació d’arbres,
arbustos i tapissants garantint la seva estabilitat, reforçant la vegetació existent.

3.04

15.457,00

m²

Normativa d’aplicació

a) Normatives de disciplina urbanística, caldrà indicar els següents paràmetres:
-

Dades del planejament general d’aplicació i la seva data d’aprovació

Planejament general: Pla General Metropolità d’ordenació urbana aprovat definitivament el 14 de juliol de
1976 (BOP 19/07/1976).
-

Dades de la qualificació del sòl.

3.02. Ús característic i altres usos previstos

Veure fitxa 02 – Dades urbanístiques, adjuntada en el punt MD.2 – 2.02 de Normativa urbanística i altres
normatives de planejament de compliment.

Ús esportiu, en especial esport de raqueta (tennis, padel i swigbol). També el corresponent a banys d’estiu
a l’aire lliure , activitats dirigides i fitness. El complex està dotat d’una zona de cafeteria-restaurant- local social
que complementa els serveis esportius.

-

Tipus d’ordenació o qualificació de la zona

El tipus d’ordenació és l’aïllada i la qualificació és la 7a d’Equipaments comunitaris existents.
-

Dades dels usos permesos

Els usos permesos són els d’Equipaments comunitaris.

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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MC

3.05. Declaració d’obra complerta i classificació de contractista
Les obres incloses en el present projecte compleixen amb l’artícle 125 del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, donat que les obres a executar constitueixen una unitat
complerta, susceptible de ser lliurada a l’ús general en el moment de la seva finalització.
3.06. Planning de les obres
El planning es farà un cop es defineixin l’ordre i la quantitat dels sectors a executar simultàniament.

Memòria constructiva
MC.0

Enderrocs i replantejament
0.01 Enderrocs.

S’haurà d’enderrocar l’edificació existent afegida i els cubículs auxiliars de sala de màquines.
Demolició de petites construccions existents d’obra de fàbrica.
Demolició i arrencada de paviments de tooba, soleres, etc amb compressorç
Enderroc de mur de contenció d’obra de f’abrica o massoneria amb compressor.
Enderroc de fonaments en formifó en mas o armat amb martell trencador
0.02 Serveis afectats

3.07. Resum de pressupost urbanització

Es planteja unes noves xarxes de sanejament i electrcitat. Veure projecte d’instal.lacions.
El pressupost d’execució material de la obra d’arquitectura corresponent a urbanització ascendeix a la quantitat de
787.918,65 €
El pressupost d’execució material d’intal.lacions tècniques (projecte de JSS Enginyers), ascendeix a la

0.03 Replantejament
Al no dispossar d’un aixecament topogràfic de l’estat actual, només podem considerar els criteris dels
plànols de projecte. Abans de qualsevol acció s’haurà de comprovar in situ.

quantitat de 384.396,89 €
MC.1

Total PEM 1.172.315,54 €

Característiques del terreny i moviment de terres

1.01 Característiques del terreny
Restem pendents de dispossar de l’estudi geotècnic corresponent, que per impossibilitat de poder-lo
realitzar , es decideix conjuntament amb la propietat que es farà quan estigui realitzat l’accés des del carrer
Marqués de Comillas.

Desembre 2012

1.02 Moviment de terres

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Juan Andres Hernando López

Fco. Javier López del Castillo

Joan Sauqué i Brines

Les fases previstes en els moviments de terres de les excavacions a cel obert són:
- Neteja i esbrossada del terreny.
Terraplenats i piconatge de les mateixes terres vegetals extretes de lapròpia obra amb tongades de
màxim 20 cms.
- Excavació per rebaix en terreny compacte a la zona dels padels i zona de recinte sala de màquines
de filtres.
- Excavació de rases i pous, de murets d eformigó de delimitació de camins i pistes.
- Repàs de sols i parets de rases.
- Terraplenat i piconatge amb mitjans mecànics amb terres adequades de tot-ú artificial , en tongades
de fins a 25cm, amb una compactació del 98% del PM. a lles zones pavimentades
El rebaix i explanat del terreny es realitzarà de forma controlada.
1.03. Tala i poda d’arbrat.
Tala d’arbres de 15 a 20 metres d’alçada , amb tècnica de grimpada o cistella segonas el cas, , aplec de la
brossa i càrrega i transport Inclús l’arrencada d ‘arrels
Arrencada de verdissa en formació d es eparació d’espais, aplec de la brossa i transport .

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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MC. 2 SISTEMA ESTRUCTURAL
2.01.

Fonaments i estructures de contenció

2.01.1 Descripció del terreny

En el moment de redactar el projecte d’ estructura no es disposa d’ estudi geotècnic.
Per aquesta raó, el dimensionat dels fonaments, s’ha realitzar amb la hipòtesis conservadora de suposà una
tensió màxima admissible del terreny de 1,50 Kg/m2.
2.01.2 Hidrologia i nivell freàtic

Al no disposar-se d’estudi geotècnic no es pot determinar ni existencia ni profunditat del nivell freàtic.

2.01.5.1 Accions permanents
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació amb el
temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 2 grups d’accions
permanents que es detallen a continuació.


Pes propi

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors,
tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), reblerts (com els de
terres) i equips fixes.
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig obtingut a
partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent s’inclouen els pesos dels
materials, productes i elements constructius habituals.
a)

Murs de fàbrica de totxo:
- De totxo massís:
- De totxo calat:
- De totxo buit:

18 KN/m3
15 KN/m3
12 KN/m3

b) Murs de fàbrica de bloc:
- De bloc buit de morter:
- De bloc buit de guix:

16 KN/m3
10 KN/m3

2.01.3 Descripció de la fonamentació

Tant el recolzament del murs perimetrals de les petites edificacions destinades a magatzem com els
destinats a la contenció de terres es resoldrà amb sabates contínues.
2.01.4 Descripció de la contenció de terres

c)
En el conjunt de murs de contenció utilitzats per l’ urbanització del solar es distingeixen tres tipus:
1- Murs encofrats ambdues cares amb la sabata situada per el costat de la contenció de terres.
Aquest tipus s’ha dimensionat per l’empenta produïda per un reblert de terraplè el qual s’abocarà una
vegada executat el mur.
Per aconseguir aquest la seva estabilitat, tant a bolcada com a esllavissament, s’ aprofitarà el pes propi
del reblert de terres que carrega sobre el taló de la sabata.
2- Murs encofrats a una cara contra el terreny.
L’ empenta, en aquest cas, es generada pel terreny existent actualment el qual, per la consolidació
natural produïda pel pas del temps, té unes característiques geotècniques mes favorables que el reblert.
En el sentit negatiu, al esser necessari per qüestió del procés constructiu executar la sabata per el costat
oposat al de contenció, no es podrà aprofitar el pes de les terres existents en el trasdós del mur per
assolir el seu equilibri.

d) Paviments:
- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total):
- Terratzo:
- Parquet:

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració
l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present informe.
Segons el DB SE-AE Acciones en la edificación, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions accidentals.
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, y respon a l’estipulat
als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE.

1 KN/m2
0.80 KN/m2
0.40 KN/m2

Materials de coberta:
- Planxa plegada metàl·lica:
- Teula corba:
- Tauler de rajola:

0.12 KN/m2
0.5 KN/m2
1 KN/m2

f)

Materials de construcció:
- Sorra:
- Ciment:
- Pissarra:
- Escòria granulada:

15 KN/m3
16 KN/m3
17 KN/m3
11 KN/m3

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, s’ha
considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.8KN/m2, multiplicat per la raó
mitja entre la superfície de tabiqueria i la de la planta considerada. Així mateix, per vivendes, s’ha considerat
una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB ja mencionat.
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria projectada, obtenint per una
altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals.


HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

25 KN/m3
24 KN/m3
16 KN/m3

e)

3- Murs disposats en el perímetre del magatzems.
Com aquestes edificacions disposen d’ una llosa de coberta que corona els murs, la estabilitat d’
aquests s’ assolirà utilitzant el forjat com a recolzament. Per tant, al contrari que en els dos casos descrits
anteriorment els murs no treballaran en voladís encastats en la fonamentació si no recolzats en els seus
extrems.
2.01.5 Accions considerades

Formigó:
- Formigó armat:
- Formigó en massa:
- Formigó de escòria:

Tancaments ceràmics de dos fulls sense
PURB218A1212
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perforacions, de totxo calat de 15 cm. i
envà de totxo buit de 10 cm, d’alçada fins
als 3.00 m.:






Tancaments ceràmics de dos fulls amb
perforacions, de totxo calat de 15 cm i
envà de totxo buit de 10, d’alçada fins als
3.00 m.:
Tancaments de bloc de formigó de dos fulls
sense perforacions, de 20 cm exterior i 10
cm. interior:
Tancaments de bloc de formigó de dos fulls
amb perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm.
interior:

8 KN/ml



Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal a una
distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un moment flector sobre els forjats en
el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha determinat en base a l’estipulat a la taula 3.2 del DB SEAE.


14,50 KN/ml

Vent

Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur determinació es
considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una pressió estàtica qe que es
pot expressar com a:
qe=qb·ce·cp, essent:

10,50 KN/ml

qb= Pressió dinàmica del vent. ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau
d’aspresa de l’entorn. cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma.

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m.
i espessor 15 cm.:

6,75 KN/ml

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB SE-AE
per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2.

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i
espessor 10 cm:

3,60 KN/ml

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i l’altura en
cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE.

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m.:



Es considera que el pes de les càrregues mortes sobre la coronació del mur, ja sigui per paviments o altres
elements urbans, és de g = 5kN/m2. Aquesta càrrega inclou la possible disposició d’acopiament de material
i pas de vehicles d’obra durant l’execució dels murs.

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al vent
segons la taula 3.4 del DB SE-AE.
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit:

2.01.5.2 Accions variables
Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable
respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’us, les accions sobre les
baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de
neu.


Accions sobre baranes i elements divisoris

4 KN/ml





10,50 KN/ml

Grau d’ aspresa l’entorn considerat

IV

Altura màxima de l’edifici

3,00 m

Coeficient d’exposició (ce (3,00m))

1,30

Sobrecàrregues d’ús



La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús.
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda
uniformement, adoptant els valors característics de l’apartat 3.1 del DB SE-AE. Per les comprovacions locals
de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a qualsevol punt de la zona afectada.
Dita càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en
les zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella
a la resta de casos descrits a la taula anterior.
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores de valor
2kN/m.
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o
zones d’aglomeració.
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa en
l’apartat 3.1.12 del DB SE-AE.

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

cp:
cs:

Pressió dinàmica del vent, 0,50 KN/m2
qb:
Esbeltesa en el pla paral·lel 1,00
al vent:
Coeficients eòlics:
+ 0,80
- 0,50

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici exposats al
vent.


Accions tèrmiques

Essent la llargada de les construccions molt inferior a 40m. no es considera necessari disposar juntes de
dilatació per reduir els esforços generats per els moviments tèrmics.


Neu

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la fórmula:

PURB218A1212
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q n   ·s k ; sent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un
terreny horitzontal.
En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la ciutat de Barcelona, el
valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,40 kN/m2.
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,40
kN/m2.

Per la consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que
impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica.

2.01.5.4 Estats de càrrega considerats
* COBERTA MAGATZEMS
- Tipus forjat:
- Cantell:

2.01.5.3 Accions accidentals


Sisme

- Pes propi
7.50KN/m2
- Càrregues permanents
2.60 KN/m2
- Sobrecàrrega d' ús
1.00 KN/m2
- Sobrecàrrega de neu
0.40 KN/m2
- Càrrega TOTAL
11.50 KN/m2

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte
General y Edificación, NCSE-02.
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les construccions en
funció del seu ús, segons el criteri següent:
a)

* PLATJA DE PISCINA

De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse per

- Tipus forjat:
- Cantell:

causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics
rellevants a tercers.

- Pes propi
- Càrregues permanents
- Sobrecàrrega d' ús.
- Càrrega TOTAL

b) De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot ocasionar
víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap
cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics.

c) D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics.

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de normal
importància.
L’estructura dissenyada disposa de pòrtics ben travats entre sí en totes les direccions.
Per altra banda, l’acceleració sísmica bàsica ab te un valor, per a la ciutat de Barcelona, de 0.04g.
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció i l’existència de pòrtics
rígids en les dues direccions de la planta, NO han estat considerades les repercussions produïdes per
l’acció sísmica en l’estructura.


Incendi

En les zones de trànsit destinades als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una acció de
20kN/m2 disposats en una superfície de 3m d’ample i 8m de llarg, a qualsevol de les posicions d’una banda
de 5m d’ample i en les zones de maniobra per on es preveu el pas d’aquest tipus de vehicles.
Per comprovacions locals de resistència s’ha considerat una càrrega independent de l’anterior , de 45kN
actuant en una superfície quadrada de 200mm de costat sobre el paviment acabat, en el punt més
desfavorable.


Impacte

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Llosa massissa
30 cm.

Llosa massissa
20 cm.
5.00 KN/m2
2.50 KN/m2
5.00 KN/m2
12.50 KN/m2

2.01.6 Característiques dels materials

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació.
2.01.6.1 Formigó
S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat. Les seves característiques més rellevants
i, a la vegada, considerades en els anàlisi adjunts, són les següents:
Tipificació:

HA-30/B/20/IIIa

Característiques intrínseques:
 Fck:
 Consistència:
 TMA:
 Tipus d’ambient:

30.0 Mpa
Blana
20mm
IIIa

Contingut mínim de ciment:
Màxima relació A/C:

300 kg/m3
0.50

Resistència als 7 dies:

21.0 Mpa



Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul.

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació ulterior s’ha
adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE en l’ apartat 39.5
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D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, d’equació:









  f cd 1  1 
c

on:
σ
fcd

  
  si 0   c   c 0
 c 0  
n

c



és la tensió,
és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació sobre la
resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, detallant en l’apartat 4º
de la present memòria, i
és la deformació consegüent,

ε

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació de la qual és:

 c  f cd ; si  c 0   c   cu



Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal.

Com a mòdul de deformació longitudinal secant Ecm a 28 dies (pendent de la secant de la corba real σ-ε)
s’adoptarà:

E cm  8.5003 f cm



Tipus d’acer:

duresa natural



Límit elàstic, fyk:

500 Mpa.





B-500SD:
B-500S:
Mòdul d’elasticitat, E:

Soldabilitat, alta ductilitat
Soldabilitat
210.000 Mpa.



Diagrama σ-ε de càlcul.

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix la
norma EHE, en l’article 38.7. En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu tram inclinat posseeix
una pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=210.000 Mpa, vàlid per a intervals de
tensió compresos entre  f yd    f yd , sent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després
d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistencia.


Característiques del material i assaigs.

Las característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre, queden
especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat .
2.01.7 Coeficients de seguretat

 Coeficient de Poisson.
S’ha considerat el valor 0.2.
 Coeficient de dilatació tèrmica.
S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1

2.01.7.1 Coeficients de seguretat parcials
En la taula 2.1 del DB-SE-C es defineixen aquests coeficients que afecten tant a les característiques dels
materials com a les accions que actuen en funció del tipus de fonamentació

 Coeficient de retracció.
Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE.
 Coeficient de fluència.
Segons les indicacions de l’article 39.8 del la EHE


Assaigs i control

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assaigs als que ha
d’ésser sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó
Armat.


Aspecte extern.

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament en el Plec
de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. A grans trets, cal
esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o textura o bruts, tant de
fluorescències com de taques d’òxid o greix.

2.01.6.2 Acer per armadures passives
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de d’ancoratge dels elements metàl·lics
contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE, és: B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que
implica:
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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Pretesat

P=1,00

P=1,00

P=1,00

P=1,00

Permanent de valor no constant

G*=1,00

G*=1,50

G*=1,00

G*=1,00

Variable

Q=0,00

Q=1,50

Q=0,00

Q=1,00

Accidental

-

-

A=1,00

A=1,00

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims

Tipus d’Acció

Efecte favorable

Efecte desfavorable

Permanent

G=1,00

G=1,00

Armadura pretesa

P=0,95

P=1,05

Armadura posttesa

P=0,90

P=1,10

Permanent de valor no constant

G*=1,00

G*=1,00

Variable

Q=0.00

Q=1.00

Pretesat

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei.

2.01.8 Hipòtesi de càlcul

Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall:
Per a Estats Límit Últims
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris
Situacions persistents o transitòries:



G k, j +   G* , j G k, j+ P P k +  Q,1 Q k,1 +   Q,i 0,i Q k,i
*

G, j

j 1

j 1

i>1

Situacions accidentals:



G k, j +   G* , j G k, j +  P P k +  A Ak +  Q,1 1,1 Q k,1 +   Q,i 2,i Q k,i
*

G, j

j 1

j 1

i>1

Situacions sísmiques:


j 1

j 1

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir el que
s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar s. Donat que el nivell de control
d’execució de l’obra és normal, els coeficients respectius són 1.50 y 1.15, respectivament.

Segons tipifica la EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients de majoració
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats Límit Últim
(ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS).

Permanent
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris
Combinació poc probable
 G, j G k, j +  G * , j G *k , j   P Pk   Q,1Qk ,1 





j 1

j 1

2.01.7.3 Coeficients de majoració d’accions

Tipus d’Acció

i 1

Per a Estats Límit de Servei

2.01.7.2 Coeficients de minoració de resistències de materials

Situació Persistent o
transitòria
Efecte
Efecte
Favorable
Desfavorable
G=1,00
G=1,35

G k, j +   G* , j G k, j +  P P k +  A AE,k +   Q,i 2,i Q k,i
*

G, j

Situació accidental
Efecte
Favorable
G=1,00

Efecte
Desfavorable
G=1,00

Combinació freqüent


j 1

G, j

G k, j +   G* , j G
j 1

*

k, j

j 1

On:

Gk,j


j 1

Q , i 0,1Qk , i

i 1

  P Pk   Q ,1 1,1Qk ,1    Q ,i 2,i Qk ,i

Combinació quasi permanent
 G, j G k, j +  G * , j G *k , j   P Pk 





i 1



Q , i 2, i Qk , i

i 1

Valor característic de les acciones permanents
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G*k,j
Pk
Qk,1
ψo,i Qk,i
ψ1,1 Qk,1
ψ2,i Qk,i
Ak
AE,k

Valor característic de les accions permanents de valor no constant
Valor característic de l’acció del pretesat
Valor característic de l’acció variable determinant
Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants
Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant
Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o
amb l’acció accidental
Valor característic de l’acció accidental
Valor característic de l’acció sísmica

2.02 ESTRUCTURA
2.02.1 Descripció de l’estructura

Aquesta memòria documenta tècnicament la urbanització del projecte de remodelació del centre municipal
Tennis Montjuïc al carrer Foixarda de Barcelona, centrant-se en la descripció de l’estructura.

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements
separadors, tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), reblerts
(com els de terres) i equips fixes.
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig obtingut a
partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent s’inclouen els pesos dels
materials, productes i elements constructius habituals.
a)

Murs de fàbrica de totxo:
- De totxo massís:
- De totxo calat:
- De totxo buit:

18 KN/m3
15 KN/m3
12 KN/m3

b) Murs de fàbrica de bloc:
- De bloc buit de morter:
- De bloc buit de guix:

16 KN/m3
10 KN/m3

c)

Com a estructura de forjats es poden distingir dues actuacions:
A/ Edificacions amb ús de magatzent
Aquestes edificacions que resten parcialment soterrades es resolent amb una llosa massissa de formigó
de 30cm de cantell recolzada en el seu perímetre amb un mur de contenció del mateix gruix. En el cas
del magatzem utilitzat per allotjar les instal·lacions de la piscina, en el costat per el que se accedeix al
seu interior, es disposa en la coberta una jàssera de cantell que permet suportar la llum existent entre el
murs.

d) Paviments:
- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total):
- Terratzo:
- Parquet:

2.02.2.1 Accions permanents
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació amb el
temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 2 grups d’accions
permanents que es detallen a continuació.


Pes propi

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

1 KN/m2
0.80 KN/m2
0.40 KN/m2

Materials de coberta:
- Planxa plegada metàl·lica:
- Teula corba:
- Pissarra:
- Tauler de rajola:

0.12 KN/m2
0.5 KN/m2
0.3 KN/m2
1 KN/m2

f)

Materials de construcció:
- Sorra:
- Ciment:
- Pissarra:
- Escòria granulada:

15 KN/m3
16 KN/m3
17 KN/m3
11 KN/m3

2.02.2 Accions considerades

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració
l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present informe.
Segons el DB SE-AE Acciones en la edificación, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions accidentals.
La consideració de cadascuna es detalla en els següents subapartats, i respon als apartats 2, 3 i 4 del DB SEAE.

25 KN/m3
24 KN/m3
16 KN/m3

e)

B/ Platja de piscina
L’ amplada de la piscina existent es reduirà disposant un passadís lateral que permetrà la disposició i
registre de les instal·lacions de depuració de la piscina. La coberta d’ aquest passadís es resoldrà amb
una llosa massissa de 20cm de cantell la qual, recolzada en el mur existent de la piscina, treballarà en
voladís fins arribar a la vorera de la làmina d’ aigüa.

Formigó:
- Formigó armat:
- Formigó en massa:
- Formigó de escòria:

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, s’ha
considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.8KN/m2, multiplicat per la raó
mitja entre la superfície de tabiqueria i la de la planta considerada. Així mateix, per vivendes, s’ha considerat
una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB ja mencionat.
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria projectada, obtenint per una
altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals.




Tancaments ceràmics de dos fulls sense
perforacions, de totxo calat de 15 cm. i
envà de totxo buit de 10 cm, d’alçada fins
als 3.00 m.:
Tancaments ceràmics de dos fulls amb
perforacions, de totxo calat de 15 cm i
envà de totxo buit de 10, d’alçada fins als
3.00 m.:

10,50 KN/ml

8 KN/ml
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Tancaments de bloc de formigó de dos fulls
sense perforacions, de 20 cm exterior i 10
cm. interior:
Tancaments de bloc de formigó de dos fulls
amb perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm.
interior:



Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m.:



Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m.
i espessor 15 cm.:



Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i
espessor 10 cm:


14,50 KN/ml

Vent

Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur determinació es considera que
aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a:
qe=qb·ce·cp, essent:

10,50 KN/ml
4 KN/ml

qb= Pressió dinàmica del vent. ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau
d’aspresa de l’entorn. cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma.

6,75 KN/ml

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB SE-AE
per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2.

3,60 KN/ml

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i l’altura en
cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE.

Es considera que el pes de les càrregues mortes sobre la coronació del mur, ja sigui per paviments o altres
elements urbans, és de g = 0.5kN/m2. Aquesta càrrega inclou la possible disposició d’acopiament de
material i pas de vehicles d’obra durant l’execució dels murs.

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al vent
segons la taula 3.4 del DB SE-AE.
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit:

2.02.2.2 Accions variables

Grau d’ aspresa l’entorn considerat

IV

Altura màxima de l’edifici

3,00 m

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable
respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’us, les accions sobre les
baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de
neu.

Coeficient d’exposició (ce (3´00m))

1,30



Sobrecàrregues d’ús



La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús.
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda
uniformement, adoptant els valors característics de l’apartat 3.1 del DB SE-AE. Per les comprovacions locals
de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a qualsevol punt de la zona afectada.
Dita càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en
les zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella
a la resta de casos descrits a la taula anterior.
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores de valor
2kN/m.
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o
zones d’aglomeració.
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa en
l’apartat 3.1.12 del DB SE-AE.


Accions sobre baranes i elements divisoris

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal a una
distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un moment flector sobre els forjats en
el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha determinat en base a l’estipulat a la taula 3.2 del DB SEAE.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

cp:
cs:

Pressió dinàmica del vent, 0,50 KN/m2
qb:
Esbeltesa en el pla 1,00
paral·lel al vent:
Coeficients eòlics:
+ 0,80
- 0,50

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici exposats al vent.
 Accions tèrmiques
Essent la llargada de les construccions molt inferior a 40m. no es considera necessari disposar juntes de
dilatació per reduir els esforços generats per els moviments tèrmics.
 Neu
Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la fórmula:

q n   ·s k ; sent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un
terreny horitzontal.
En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la ciutat de Barcelona, el
valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,40 kN/m2.
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,40
kN/m2.
2.02.2.3 Accions accidentals


Sisme
PURB218A1212
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En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte
General y Edificación, NCSE-02.
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les construccions en funció del
seu ús, segons el criteri següent:

- Tipus forjat:
- Cantell:
- Pes propi
- Càrregues permanents
- Sobrecàrrega d' ús.
- Càrrega TOTAL

b) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse per

causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics
rellevants a tercers.

b) De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot ocasionar
víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap
cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics.

c) D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui

Llosa massissa
20 cm.
5.00 KN/m2
2.50 KN/m2
5.00 KN/m2
12.50 KN/m2

2.02.3 Característiques dels materials

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació.
2.02.3.1 Formigó

interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics.

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de normal
importància.

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat. Les seves característiques més rellevants
i, a la vegada, considerades en els anàlisi adjunts, són les següents:

L’estructura dissenyada disposa de pòrtics ben travats entre sí en totes les direccions.
Per altra banda, l’acceleració sísmica bàsica ab te un valor, per a la ciutat de Barcelona, de 0.04g.
D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció i l’existència de pòrtics
rígids en les dues direccions de la planta, NO han estat considerades les repercussions produïdes per
l’acció sísmica en l’estructura.


Incendi

En les zones de trànsit destinades als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una acció de
20kN/m2 disposats en una superfície de 3m d’ample i 8m de llarg, a qualsevol de les posicions d’una banda
de 5m d’ample i en les zones de maniobra per on es preveu el pas d’aquest tipus de vehicles.
Per comprovacions locals de resistència s’ha considerat una càrrega independent de l’anterior , de 45kN
actuant en una superfície quadrada de 200mm de costat sobre el paviment acabat, en el punt més
desfavorable.


Tipificació:

HA-30/B/20/IIIa

Característiques intrínseques:
 Fck:
 Consistència:
 TMA:
 Tipus d’ambient:
Contingut mínim de ciment:

30.0 Mpa
Blana
20mm
IIIa
300 kg/m3

Màxima relació A/C:

0.50

Resistència als 7 dies:

21.0 Mpa



Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació ulterior s’ha
adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE en l’ apartat 39.5
D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, d’equació:

Impacte

n
 
c  
  si 0   c   c 0
c  f cd 1  1 
   c 0  

Per la consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que
impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica.

2.02.2.4 Estats de càrrega considerats

on:
és la tensió,
és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació sobre la
resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, detallant en l’apartat 4º
de la present memòria, i
és la deformació consegüent,

σ
fcd

* COBERTA MAGATZEMS
- Tipus forjat:
- Cantell:

Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul.

Llosa massissa
30 cm.

- Pes propi
7.50KN/m2
- Càrregues permanents
2.60 KN/m2
- Sobrecàrrega d' ús
1.00 KN/m2
- Sobrecàrrega de neu
0.40 KN/m2
- Càrrega TOTAL
11.50 KN/m2

ε

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació de la qual és:

 c  f cd ; si  c 0   c   cu



Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal.

Com a mòdul de deformació longitudinal secant Ecm a 28 dies (pendent de la secant de la corba real σ-ε)
s’adoptarà:

E cm  8.5003 f cm

* PLATJA DE PISCINA
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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2.02.4 Coeficients de seguretat

 Coeficient de Poisson.
S’ha considerat el valor 0.2.

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, com a les
accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuació.

 Coeficient de dilatació tèrmica.
S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1

2.02.4.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials.

 Coeficient de retracció.
Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE.
 Coeficient de fluència.
Segons les indicacions de l’article 39.8 del la EHE


2.03.5.1a Formigó armat.
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir el que
s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar s.

Assaigs i control

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assaigs als que ha
d’ésser sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó
Armat.


Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en funció de diversos
paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per a cada cas es té:

Aspecte extern.

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament en el Plec
de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. A grans trets, cal
esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o textura o bruts, tant de
fluorescències com de taques d’òxid o greix.
2.02.3.2 Acer per armadures passives
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge dels
elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE, és: B-500-SD, acceptantse també l’acer B-500S, que implica:

Donat que el nivell de control d’execució de l’obra és normal, els coeficients respectius són 1.50 y 1.15,
respectivament.
2.02.4.2 Coeficients de majoració d’accions.
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri s’observen
els coeficients que a continuació es detallen.
2.03.5.2a Formigó armat.
Segons tipifica la EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients de majoració
considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats Límit Últim
(ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS).

Permanent

Situació Persistent o
transitòria
Efecte
Efecte
Favorable
Desfavorable
G=1,00
G=1,35

Efecte
Favorable
G=1,00

Efecte
Desfavorable
G=1,00

Tipus d’Acció

Situació accidental



Tipus d’acer:

duresa natural



Límit elàstic, fyk:

500 Mpa.

Pretesat

P=1,00

P=1,00

P=1,00

P=1,00





B-500SD:
B-500S:
Mòdul d’elasticitat, E:

Soldabilitat, alta ductilitat
Soldabilitat
210.000 Mpa.

Permanent de valor no constant

G*=1,00

G*=1,50

G*=1,00

G*=1,00

Variable

Q=0,00

Q=1,50

Q=0,00

Q=1,00

Accidental

-

-

A=1,00

A=1,00



Diagrama σ-ε de càlcul.

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix la
norma EHE, en l’article 38.7. En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu tram inclinat posseeix
una pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=210.000 Mpa, vàlid per a intervals de
tensió compresos entre  f yd    f yd , sent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després
d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistencia.


Característiques del material i assaigs.

Las característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre, queden
especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat i en el pla de
control adjunt.

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims
Tipus d’Acció

Efecte favorable

Efecte desfavorable

Permanent

G=1,00

G=1,00

Armadura pretesa

P=0,95

P=1,05

Armadura posttesa

P=0,90

P=1,10

Permanent de valor no constant

G*=1,00

G*=1,00

Variable

Q=0.00

Q=1.00

Pretesat

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de
Servei.
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Ak
AE,k

2.02.5 Hipòtesi de càlcul

Les hipòtesi de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat diverses, en
funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims (ELU) i Estats
Límit de Servei (ELS).
2.03.6.1

Estructures de formigó armat i pretesat.

Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall:
Per a Estats Límit Últims

Valor característic de l’acció accidental
Valor característic de l’acció sísmica

2.03.6 Mètodes de càlcul.
Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els postulats
bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials.
D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en
trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta manera, les fissures
per tracció i l’elastoplasticitat en compressió. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general
s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment les
consideracions del càlcul elastoplàstic.
2.03.7 Programes de càlcul utilitzats.

Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris

-

Situacions persistents o transitòries:



G k, j +   G* , j G k, j+ P P k +  Q,1 Q k,1 +   Q,i 0,i Q k,i
*

G, j

j 1

j 1

i>1

-

Situacions accidentals:



G k, j +   G* , j G k, j +  P P k +  A Ak +  Q,1 1,1 Q k,1 +   Q,i 2,i Q k,i
*

G, j

j 1

j 1

i>1

Situacions sísmiques:



G k, j +   G* , j G k, j +  P P k +  A AE,k +   Q,i 2,i Q k,i
*

G, j

j 1

j 1

i 1

Per a Estats Límit de Servei
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris
Combinació poc probable
 G, j G k, j +  G * , j G *k , j   P Pk   Q,1Qk ,1 


j 1


j 1



j 1

Combinació quasi permanent
 G, j G k, j +  G * , j G *k , j   P Pk 


j 1


j 1



Q , i 2, i Qk , i

i 1

Valor característic de les acciones permanents
Valor característic de les accions permanents de valor no constant
Valor característic de l’acció del pretesat
Valor característic de l’acció variable determinant
Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants
Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant
Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o
amb l’acció accidental
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ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als desestabilitzants.



ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se en
tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten.



ELU d’ inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura
igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels efectes
de segon ordre o de inestabilitat.



ELS de fissuració (tant sols en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de les
fissures, wk, compleix amb els valors definits en l’article 49.2 de la EHE en funció de la classe
d’exposició de l’element



ELS de deformació: s’ ha realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del DB SE. Això és:

i 1

On:

Gk,j
G*k,j
Pk
Qk,1
ψo,i Qk,i
ψ1,1 Qk,1
ψ2,i Qk,i

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels estats
límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació:

i 1

  G, j G k, j +   G* , j G * k , j   P Pk   Q,11,1Qk ,1   Q,i 2,i Qk ,i
j 1

2.03.9 Criteris de dimensionat.

 Q, i 0,1Qk ,i

Combinació freqüent

Pel càlcul d’esforços i posterior dimensionat d’estructures de formigó s’ha utilitzat el programa
CYPECAD, de l’empresa CYPE Ingenieros, en la versió 2012, la qual incorpora el conjunt de la
normativa aplicable del recent Codi Tècnic de l’Edificació i L’ Instrucció de Formigó Estructural EHE08.
Pel dimensionat d’estructures metàl·liques s’ha utilitzat el programa METAL 3D de la mateixa empresa,
també en la versió 2012.

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que es
produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi de
l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent:
Tipus de tancament
Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes.
Resta dels casos

Valor fletxa/llum
1/500
1/400
1/300

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per les accions
de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element).
PURB218A1212
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En el cas de considerar l’apariència de l’obra, considerant les deformacions produïdes per qualsevol
combinació d’accions quasipermanent, limitant-les a L/300.


ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per efecte
rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que els que es
mostren a la taula següent.
Estructura

Freqüència mínima (Hz)

Gimnasos, palaus d’esports, estadis
8,0
Sales de festes i concerts sense seients
7,0
Centres comercials i locals de pública concurrència sense
5,0
seients fixes.
Sales d’espectacles amb seients fixes.
3,4
Passeres.
4,5
La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor pròxim als
3,00Hz.

DB-SE,“Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”
DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”
2.03.12 MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA
2.03.12.1 Estructures de formigó.
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un programa de
manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major número de
patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les
seves armadures. Per tant, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió.
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment concret en
base als següents preceptes:
a)

2.03.10. Normativa utilitzada
2.03.10.1 Normativa bàsica
DB-SE,“Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE,“Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
DB-SE-C,“Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos”
DB-SE-A,“Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”
DB-SE-F,“Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica”
DB-SE-M,“Documento Básico SE Seguridad estructural Madera”
DB-SI,“Documento Básico Seguridad en caso de Incendio”
EHE,“Instrucción de hormigón estructural”.
EAE,“Instrucción de acero estructural”.
N.C.S.R.-02,“Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.
2.03.10.2 Normativa complementària
La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions
existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa bàsica, llevat que es
justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa.
EUROCÓDIGO 1,“Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 3,“Proyecto de estructuras de acero”.
NTE-ECG,“Cargas gravitatorias”
NTE-ECR,“Cargas por retracción”
NTE-ECT,“Cargas térmicas”
NTE-ECV,“Cargas de Viento”
NTE-EHV,“Vigas”
NTE-EHS,“Soportes”

L’estructura de formigó és interior. (Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la
Instrucció EHE)Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estar construïts y

després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissures,
carbonatacions o anomalies dels paraments.
Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores
anti-carbonatació.
b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb

segons taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la
Instrucció EHE.) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i

després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments.
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les y protegir-les
amb algun tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures
protectores anti-carbonatació.
c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe d’exposició IIIa,

IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques d’exposició segons taula 8.2.3a
del capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els

paraments dels seus elements després d’haver-se completat l’adormiment i procedir a una revisió al
pas de sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
paraments.
Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si es s’observen
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures
protectores anti-carbonatació.
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat justificació
expressa del fabricant de la pintura en relació a altre temps, que no excedirà del 10 anys.

2.03.11.DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS
En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les
exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en particular als Documents
Bàsics que es citen a continuació:
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MC. 3. Sistema envolvent
3.01

Envolvent sota rasant

3.01.1Soleres
Els tipus de solera del present projecte és la que es detalla.
-

formigó fratassat HA-30/B/20/IV

La solera de 15 cm de gruix, es localitza en el nivell sota pistes de padel, alguns sota paviment ecològic com
arriostrament de murets de formigó, zones d’escales i paviment de construccions auxiliars (magatzems).
Aquest tipus de solera estarà composta per formigó de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat llis. Es realitzaran talls de juntes cada 20 m2,
segellats amb massilla d’epòxi i elàstica. Armadura amb malla electrosoldada 20x02 d10-10mm. B500SD
Formigó poròs a la zona superior de padels.

3.01.2 Murs i lloses
Característiques comuns
Encofrats amb plafons metàl.lics per a deixar vist en les zones que sobresurten de la rasant.
Formigó HA-25/L/20IIa consistència líquida i grandària màxim de l’àrid 20mm, amb aditiu hidròfug i
superplastificant.
Armadura AP500SD
Impermeabilització amb cautxú líquid sintètic previa imprimació.
Els sistemes de murs proposats en el projecte són a executar amb formigó armat segons detalls d’estructura.
Mur encofrat una cara
O be contra el terreny, o utilitzant com en el cas del mur de la zona swingbol el mur existent coma encofrat
perdut.
Mur encofrat ambdós cares per a quedar ocultra una d’elles.
Les capes que acompanyen aquest mur sota rasant, des de l’exterior cap a l’interior són les que es detallen a
continuació:
o
o
o

terra piconada
capa filtrant de graves
tub de drenatge i sortida

Mur encofrat a dos cares per a quedar vist.
Parets de tancament de les edificacions auxiliars per sobre de la rasant.
Mur a una cara vista Breinco.
Reforçat amb Geored sopbre sol igraves compactades , amb drenatge inferior i sobre sabata correguda de
formigó en masa i tapa de coronament.
Lloses
Amb formigó HA-25/B20IIa consistència tova i grandària màxima granulat de 20mm. Armadura AP500SD
Encofrat amb tauler de fusta de pi.
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3.01.3 Portes, baranes i reixats
Tanto en el sector 1 como en el sector 2 es construiran dos accessos amb les seves portes corresponents.
dos noves portes.
Aquestes serán d'acer en perfils laminats d'una fulla corredissa per accés de vehicles, per a unes amplades
de pas de 840 cm i 600 cm respectivamnete, amb bastidor de tubde 40x20x1,5 mm i 80x80x2mm, planxa
perforada d'1 mm de gruix i bastiment, acabat esmaltat pany de cop i clau, col·locada sobre guia
embeguda en paviment .
Es disposaran baranes accesibles en todas las rampas. Les baranes de composició modular amb suports
de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports d'acer cromat. Passamà
d'acer inoxidable (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer.
Els tancaments d’edificacions auxiliars estara formats per una Gelosia de panell fix i batent formada per lames
tubulars d'alumini extruït de 60mm de la casa CORTIZO o equivalent amb una separació entre lames de
38mm i un coeficient de visibilitat de 76% angle 90º, voladís de 66mm i amb acabat standard a definir per la
DF., fixats mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb
fixacions mecàniques.
Els reixats de les pistes de tennis seran d'acer d'alçària 4 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 80 mm
col·locats embegut en mur de formigó.
S’ ha plantejat un nou tancament perimetral de toda la parcel.la, reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela
metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3
mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó.
MC.4

Sistema d’acabats

4.01 Paviments
Els paviments escollits són :
Paviment continu ecològic de material reciclat, tipus ARIPAQ o equivalent, de 8cm de gruix, de conglomerat
mineral hidràulic, a partir de residus de vidre no reciclable, micronitzat a 20micres i barrejat amb sorra natural
de trituració calibrada i reactius bàsics, amb pendent transversal del 2%, amb etiquetatge ambiental tipus II
ISO 14021, grau de compactació 95%PM i color a escollir per la DF. Totalment col·locat.
Paviment de rajola de gres porcel·lànic antilliscant 620x310 mm, de la casa Rosa Gres sèrie Concept Anti-slip
o equivalent, color coure/antracita, col.locat a l'estesa, deixant una junta constant vertical i horitzontal de 4
mm, amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) Fixcer ´´TECNOCOL FLEX´´ o equivalent i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) ´´FIXCOLOR 4/16´´ o equivalent, aplicat a espàtula.
Paviment de tova d'el·laboració manual ceràmica de forma cuadrada de 30x30 cm, col·locada i rejuntada
amb morter de ciment 1:6
Vorada recta de formigó A3 de 20x8 cm sobre based eformigó i rejuntada amb morter, deixan elemsnts
sobresurtinst del paviment el pas de l’aigua capa als parterres.
Repàs i sanejat d’esquerdes a la zona d egrades amb morter de reparació i petja prefabricada de formigó
ESCOFET o similar acabat en corva.
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4.02 Cobertes
Son les corresponents a les edificacions auxiliars i tenen la següent descripció:
Barrera de vapor de polietilé de 250 μm i 240 gr/m2
Formigó d ependents amb formigó lleuger de 10 cms de gruix.
Geotextil de feltre de polipropilè col.ocat sense adherir de 200/250 gr/m2
Aillament de planxa d epoliestirè extruït de 30 mm d egruix de 250 kPa.
Membrana impermeabilitzant Rhenofol CV de 1,2 mm d egruix ( policlorur de vinil) amb armadura de
fibra de vidre fucisonada.
Remat amb planxa colaminada plegada d e30 cms de desenvolupament, segons detalls.
4.03 Padels
Pistes de pàdel i swingbol : Acabat de les pistes amb gespa artificial de gruix de 15 mm de fibra de
polipropilè, amb les respectives bandes d’unió, adhesius especials i sorra de sílice de granulometría
seleccionada de 17 Kg/m². Per sota d’aquesta es situa una capa de formigó porós de 7/10 cms cm de gruix,
amb junts de goma per permetre la dilatació. Sota trobem una capa grava per drenatge, de un gruix mínim
de 6 cm, que fara d’anivellament i acolxament de la llossa. I per finalitzar i en contacte directe amb el terreny
existent convenientment preparat es realitzará una solera de 10 cm de gruix armada amb graella de 8x8x200
mm, amb pendents del 2% cap el centre, on el tub de drenatge recollirà les aigües filtrades i les expulsarà a
l’exterior a un pou drenant.

4.04. Mobiliari urbà :
Es col·loquen paperes i fonts de ferro de fundició, en les llocs definits als plànols.
4.05 Enjardinat:
Col.locació de malla natural soport de terres i plantes de format baix d’arrels tripus heures.
Implantació de gespa tpus standar C4 per rizosembra.
Formació d everdisses a base d eLigustrum ovalifolium Aureum de 70 a 100 cm.
Plantació d’arbrat de petit format.
Es mantenen els arbres existents, únicament es fa necessari la tal·la aquells arbres que estan en mal estat o
afecten a les actuacions previstes.
MC.5

Sistema d’instal.lacions

Veure projecte d’instal.lacions redactat per JSS ENGINYERIA I ARQUITECTURA S.L.P.

La diversitat d’empreses d’implantació dels padels o be de swingbol, farà que es tingui que estudiar les
propostes aportades per la empresa constructora adjudicatària, donem les pautes i requisist que hauran de
complir les propostes per a la seva aprovació.
Els elements principals que composen una pista de padel son els següents:
Estructura amb pilars de 120x80x4 mm, plaques d’ancoratge de 260x140x10mm, amb quatre taladres de
diametre 18 per a la seva fixació al muret perimetral i orelletes per a cargolar els panells, tot galvanitzat.
Tancament metàl.lic compost per 8 panells de 3000x2000 mm amb tub de ferro 60x30x2mm, reforç central
en tub de ferro de 30x30x2 i xarxa de 50x50, tot galvanitzat.
14 Panells soport de vidres de 4000x2000 mm amb marc de tub de 60x30x2 mm, engraellat de
2000x10000 superior i soport d evidre mijançant orelletes i perfil interior en U, galvanitzat.
4 Panells de soposrt d evidres de 3000x2000 mm en mar de tub d eferro 60x30x2mm amb xarxa superior
de 2000x1000 mm i suport de vidre mijançant orelletes i perfil inferior en u , galvanitzat.
4 Panells amb porta de 3000x2000mm aewn marc d etub de ferro de 60x30x2, xarxa de 50x50 , amb marc
de porta de 60x30x2, de dimensions 2000x1000, xraxa elctrosoldada de 50x50.
4 Portes d’accés amb frontisses de 2000x1000 amb marc d etub de ferro de 60x30x2, xarxa
electrosoldada tunb de refroç de 30x30x2 i xarxa 50x50 galvanitzat.
18 Vidres trempats de 10 mm amb quatre taladres avellanats per a la seva fixació als panells.
Tot el conjunt anirà pintat amb tractament antidessengrassant i acabat epoxi-fosfatant amb secat al forn a
200º.
Les columnes dels projector aniran exentes de l’estructura de tancament.
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CN.0. COMPLIMENT NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
GENERAL
 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005)
 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels
bombers
(BOE 28/03/2006)
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a
denominar-se PG-4)
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.
Ordre Circular 299/89.
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG.
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març.
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97.
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants
hidrocarbonats (BOE 22/1/2000).
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i
sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000).
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig.

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE
6/03/2002)

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de
les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció
d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol).
Ordre Circular 8/01.

 Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.

VIALITAT
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE núm. 297 de 12/12/2003)
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras”
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).
Posteriors modificacions:
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.
Ordre Circular 295/87 T
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 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
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Àmbit municipal o supramunicipal:
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)

 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997)

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999)

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua y el consumo humano .
(BOE 21/02/2003)

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas.
(BOE 24/07/01)

 Llei 54/1997 del Sector elèctric

 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

Sector elèctric

 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.
(DOGC 18/12/2001)

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(BOE: 22/2/2007)

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

Alta Tensió

 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità

 Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.
(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969)

Hidrants d’incendi
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995)
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”
(BOE núm. 298 de 14/12/1993)
XARXES DE SANEJAMENT
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003)
 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312 de 20/12/1995)
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones”.
(BOE núm. 228 de 23/09/1986)
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Baixa Tensió
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
Centres de Transformació
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83)
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 183 de 01/08/1984)
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 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE núm. 152 de 26/06/1984)
 Especificacions tècniques de companyies subministradores
Enllumenat públic
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

AN ANNEXES I FITXES
AN.si
AN.ba
AN.sua
AN.cq
AN.gr
AN ss

Seguretat en cas d’incendi.
Justificació accessibilitat. Barreres arquitectòniques.
Seguretat d’utilització i accessibilitat. SUA6-Piscines.
Pla de control de qualitat
Enderrocs i altres residus de la construcció.
Estudi seguretat i salut

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
XARXES DE TELECOMUNICACIONS
 Especificacions tècniques de les Companyies:




NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.
NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”.
Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976.

CN.1.Compliment de la normativa de disciplina urbanística i de les ordenances municipals
La parcel·la està qualificada sota la clau 7a que representa els equipament existents segons el Pla General
Metropolità d’ordenació urbana de Barcelona.
Superfície d’actuació: 15.457m2.
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AN.si. Compliment del CTE. Document Básic SI. Seguretat en cas d’ incendi.
En tractar-se d’un projecte d’ urbanització, només s’ha de justificar el compliment de l’apartat 5 del Codi
tècnic de l’edificació.
SI 5 Intervenció dels bombers
Aproximació als edificis
Els vials d’aproximació als espais de maniobra tenen una amplada mínima lliure de 3,5m, una alçada de gàlib
de 4,5 m i una capacitat portant de 20 KN/m’ com a mínim. El mobiliari esta disposat per que no afecti les
maniobres dels camions de bombers.
AN.ba. Justificació d’accessibilitat (Llei 20/91 i D.135/1995).

S’adjunta fitxa justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a l’urbanisme.
DADES DEL PROJECTE:
Referència:

PURB 218A1212

Detall:

Projecte urbanització exterior centre municipal tennis Montjuïc

Carrer:

C/ de La Foixarda

Municipi

Barcelona

Arquitecte:

HERNANDO & SAUQUÉ Arquitectes.slp

ITINERARIS TIPUS
ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS
1 2
Amplada lliure mínima 0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m.
X X
En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.
X X
No inclou cap escala ni graó aïllat.
X X
El pendent longitudinal no supera el 8%.
X X
El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un
X X
pendent transversal no superior al 2%.
Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.
X X
1- Marcar l’existència del element
ADAPTATS
PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC
Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.
És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i
jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat).
Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.
Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants
amb dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La
disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o
cadira de rodes.
1- Marcar l’existència del element

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’URBANISME
ITINERARIS TIPUS
De vianants adaptats
No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat
X Mixt de vianants i vehicles adaptat
Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execució
No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es presenta solució
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS
X
X
X
X
X

Paviments en espai públic
Guals
Passos de vianants
Escales
Rampes
Ascensors
X Aparcaments
Serveis higiènics

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT
X Condicions Generals
Elements Urbans diversos
Per elements
Genèric
X Elements de protecció i senyalització de les obres a la via
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

2- Marcar si compleix amb els requisitsELEMENTS D'URBANITZACIÓ

1 2
X X
X X
X X
X X

2- Marcar si compleix amb els requisits

PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS
1- Marcar l’existència del element

2- Marcar si compleix amb els requisits

ESCALES ADAPTADES
Amplada útil de pas superior a 1,20 m.
Graons: estesa mínima de 30 cm i alçada máxima de 16 cm. En escales en projecció corba en
planta o no recta, estesa superior a 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior.
Nombre de graons seguits sense replà intermedi inferior a 12.
Llargada mínima d'1,20 m en la direcció de circulació en replans intermedis.
Material superficial de l'estesa no lliscant i sense discontinuïtat en la unió amb l'alçària.
Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació.
Alçada dels passamans en replans de l'escala d'entre 0,90 m a 0,95 m i en el tram de graons
d'entre 0,80 m a 0.85 m.Tenen un disseny anatòmic amb secció igual o funcionalment equivalent a
la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, a com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els
passamans perllongen 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a l'acabament de cada tram
d'escala. El punt d'inflexió del passamà coincideix amb l'inici del tram d'escala.
Inici i final d'escala senyalitzat amb paviment diferenciat de la resta i amb un nivell d'il.luminació
durant la nit de 10 lux com a mínim.
Espais existents sota escales protegits per evitar accidents a persones amb visió parcial o ceguesa.
1- Marcar l’existència del element

1 2
X X
X X
X X
X X
X X

X X
X X

2- Marcar si compleix amb els requisits
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AN.sua

RAMPES ADAPTADES
Amplada útil de pas superior a 0,90 m.
Pendents longitudinals:
Trams de menys de 3 m de llargada: pendent<=12% (recomanable 10%).
Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: pendent<=10% (recomanable 8%).
Trams de més de 10 m de llargada: pendent<=8% (recomanable 6%).
Pendent transversal inferior d'un 2%.
Paviment de les rampes dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les
peces.
Llargada de tram de rampa inferior a 20 m. A la unió de trams de diferent pendent, hi ha replans
intermedis.
Llargada dels replans intermedis en la direcció de circulació superior a 1,50 m.
A l'inici i final de tram de rampa, hi ha un replà de llargada superior a 1,50 m.
Entre rampa i zona adjacent amb desnivell igual o superior a 0,20 m, es disposa d'un element de
protecció longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre del paviment de la rampa.
Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, d'alçada entre 0,90 m a 0,95 m. Passamans de
la rampa amb disseny anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment
equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels paraments
verticals.
L'inici i final de rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa d'un nivell
d'il.luminació mínim de 10 lux durant la nit.
1- Marcar l’existència del element

Seguretat d’utilització i accessibilitat

1 2
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X

2- Marcar si compleix amb els requisits

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT
CONDICIONS GENERALS
1 2
X X
X X

Accessibles a través d'un itinerari adaptat.
Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada.
Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a mínim, un
element fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o X X
bé a una alçada igual o superior a 2,10 m.
Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m.
X X
1- Marcar l’existència del element

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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CN.cq

Control de qualitat

A continuació s’annexen els plecs que regiran el Control de Materials, segons el que estableix el CTE i el decret 314/2006:
JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT CTE - DECRET 314/2006
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de control, a fí de complir el Codi Técnic de l’Edificació,
aprovat mitjançant el decret 314/2006 de 17 de març, a més del que ja establia el Decret 375/88.
- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte
consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels
lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el
constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un programa de
control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.
En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de
fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.

FORMIGÓ DE CENTRAL
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procederà de central formigonera i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art 39.2)
- Destinació del formigó (39.2 EHE)

HA-30/B/20/IV

HA-30/P/20/IV

Designació (39.2/30.6, 28.2 i en la 8.2.1 i 8.2.3 EHE).

HA-30/B/20/IV

HA-30/P/20/IV

Relació aigua-ciment (37.3.2 EHE)

0,50

Contingut mínim de ciment (Kg/m3)

325

Altres característiques:
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (art. 15 EHE):

1.5

- Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE):

Estadístic nivell normal

- Criteri de divisió de lots: (EHE,art. 88.4 y decret 375/88 a definir
per l'aparellador o arquitecte tècnic)

A definir pel Director d'Execució de l'Obra

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.
- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en
l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposisició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 30 dies des del moment en que es van
encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal
d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte.
El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclussiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la
Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de
resultats pot comprometre la qualitat de l'obra executada.
-

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el
propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar
els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes les dades indicades en l'article
69.2.9.1 de la EHE.
Las fulles de subministrament estarán en tot moment a disposició de la direcció de l´obra.
- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat i la Classificació de la Central que proposi el subministrador(88.4 EHE).
Operatius: (EHE,art 82,83,84,85)
- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 83 de la EHE.
- Es realitzaran provetes segons els articles 88 de la EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades
de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.
- Es comprovarà la documentació del nivell d´homologació sol.licitada, així com la vigencia de la homologació. En el cas que la central disposi de segell o marca de
qualitat o control de producció no serà necesari realitzar el control de recepció en obra dels components del formigó.
- Es comprovarà els documents especificats en 85.2 EHE.
- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment homologat, serà preceptiva la realització d'assaigs previs.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els
criteris de toleràncies expressats en els articles 84 EHE.
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 84)
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 84)
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació referenciats:
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96)
- Ió-clorur total (EHE, art 30.1)
- Densitat (UNE 83317:91)
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RODONS D'ACER PER A FORMIGÓ.

AIGUA PER PASTAR

PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT

PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT

L´acer utilitzat com armadura passiva tindrà les característiques que s´especifica en la memoria, plec de condicions, pressupost i plans. És a dir:

L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de
recepció i els assaigs pertinents, segons s'indica a l'article 81.2 de la EHE.

Designació: (EHE taula 31.2a i 31.3)

B 500 SB 500 S

Diàmetres (EHE art 31.1):

8

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

SI

Documentals:
- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada cumpleix les condicions exigides en l'article 81.2 de la EHE (mitjançant
assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg
termini, segons s'indica a l'article 81.2 de la EHE.

Distintiu de qualitat: (EHE, art 31.5.1)

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

Altres característiques:

ASSAIGS DE LABORATORI
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul:

1,15

- Control estadístic de la qualitat de l´acer: (EHE,art 90)

Nivell normal

- Criteri de divisió de lots: (EHE, art 90 i Decret 375/88 Generalitat
de Catalunya o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic)

A definir pel Director d'Execució de l'Obra

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 i 81.2.3 de la EHE:
-Determinació del PH (UNE 7234:71)
-Determinació de substàncies solubles (UNE 7130:58)
-Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131:58)
-Determinació de l'ió-clor (UNE 7178:60)
-Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132:58)
-Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71)

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- Es sol.licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat específic d´adherència i per cada partida els resultats dels assaigs de composició química,
mecánica, i geomètrica (art. 31.2 i 31.5.2 EHE).
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de verificar el gravat de les marques
d´identificació (fabricant i designació), segons s´indica en l´article 31.1,EHE.
- En cas d'un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art.1 EHE) es solicitaran els comprovants que acrediten la seva vigencia.

Anotacions:
La presa de mostres es realitzarà segons UNE 7236:71 L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir

Operatius:
- Es comprovarà per a cada partida les marques d´identificació de l´acer,(UNE 36068:94) en barres corrugades i etiqueta d´identificació (UNE 36092-1:96) en malles
electrosoldades, segons informes tècnics (UNE 36811:98 i 36821:96)(art 31.2 EHE).
- Es realitzarà les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de verificar que la secció equivalent cumpleix les especificacions de l´article 31.2 de la EHE.
- En barres corrugades, es realitzarán les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de verificar que les característiques dels ressalts s´ajusten a les
variacions consignades obligatoriament en el certificat d´adherència, segons s´indica en l´article 31.2,EHE.
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions per lot, amb l´objectiu de verificar el gravat de les marques d´identificació (fabricant i
designació) , segons s´indica en l'article 31.2 de la EHE.
- Es realitzarà la presa mostres necessaria per la possible realització de posteriors assaigs de comprovació.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris
d'acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les indicacions dels articles 90 de la EHE
- Adherència per flexió (UNE 36740:98)(EHE art 90,5)
- Límit elàstic, carga de ruptura i allargament (UNE 7474-1:92 i UNE 7326:88)(EHE 90.5)
- Secció equivalent (EHE art 90.3 i 90.2)(EHE art90.5)
- Doblegat-desdoblegat (UNE 36461:80 i UNE 7472:89)
- Doblegat (UNE 7472:89) ( EHE art 90.2, 90.3 i 90.5)
- Característiques geométriques dels ressalts (EHE 90.3.1 i 90.3.2)(EHE art 90.5)
- Assaigs de soldatge (EHE art 90.4) (EHE art 90.5)
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ

ADDITIUS PER A FORMIGÓ

PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT

PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT

Tamany màxim/mínim de l'àrid: especificat en la fitxa de formigó
-Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori, segons s'indica a l'article 28.3 de la EHE.
-Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.

Els additius que s'utilitzaran en l'elaboració del formigó, s'incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, segons l'article 29.1 EHE i tindran les
característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. Es a dir:
Tipus d’aditiu: SIKA - 1
Proporció: Dilució Sika-1/aigua = 1:14 3% pes del ciment

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris per realitzar els controls següents:

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar
els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ

Documentals:

Documentals:
-Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons UNE EN 934-2:98.
-Es comprovarà el certificat d'assaigs previs per a cada additiu diferent, segons s'indica a l'article 86 de la EHE.

- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mintjançant la comprovació de l'albarà.Cada càrrega d'àrid
anirà acompanyada per una fulla de subministrament que estarà en tot moment a disposició de la Direcció de la Obra i que figuri com a
mínim les dades especificades en 28.4 de la EHE.
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat cumpleix les condicions exigides en els apartats 28.2 i 28.3 de la EHE
(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà especialment que no altera especialment les propietats exigibles
al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons s'indica a l'article 28 de la EHE.
- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons s'indica
a l'article 28.1de la EHE.
Operatius:

- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, en el que s´especifiqui la qualitat i
composició.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent
i segons s'indica en l'article 29.1 de la EHE.
-Els additius que modifiquin el comportament reológic o el temps de fragua cumpliran la UNE EN 934-2:98.
Operatius:
-Es realitzarà la presa de mostres necesaria per a la posible realització de posteriors comprovacions.
-Es solicitan els resultats de la central dels assaigs previs del formigó per cada tipus i proporció d´additiu.

-Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
-Tamany máxim/mínim de l´àrid (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.2)
-Coeficient de forma en graves (UNE 7238:71)(EHE,28.3.3)
-Compostos de sofre (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
-Terrons d´argiles (UNE 7133:58)(EHE,28.3.1)
-Partícules toves ( UNE 7134:58)(EHE,28.3.1)
-Partícules de baix pes específic (UNE 7244:71)(EHE,28.3.1)
-Contingut de materia orgánica en sorres (UNE EN1744-1:99) (EHE,28.3.1).
-Equivalent de sorra EAV (UNE 83131:90)(EHE,28.3.1)
-Reactivitat amb l´alcalís del ciment (UNE 146507:99,UNE 146508:99)(EHE,28.3.1)
-Coeficient de fiabililitat en sorres ( UNE EN 1097-1:97)(EHE,28.3.2)
-Resistencia al desgast en graves (UNE EN 1097-2:99)(EHE,28.3.2)
-Absorció d´aigua ( UNE 83133:90, UNE 83134:90)(EHE,28.3.2)
-Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
-Clorurs (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
-Quantitat de fins (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.3.3)
-Corba granulomètrica àrid fi (EHE,28.3.3)
-Index de lloses (UNE EN 933-3:97)(EHE,28.3.3)
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ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la
metodologia referenciada entre parèntesi:
-Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8:97)
-Coompostos químics perjudicials (UNE 8320:88 EX)
-Determinació PH (UNE 83227:86)

Anotacions:
El control que s´ha de realitzar en obra és la comprovació que s´use additius acceptats en la fase previa sense alteracions (art. 81.4
EHE)
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AN.gr

Enderrocs i altres residus de la construcció.

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
El ciment que s’utilitzarà a l’Obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i plànols,
dacord amb els criteris indicats en el “Pliego para la recepción de cementos RC-97” i que en resum són els següents:
Tipus de ciment : (RC-97, art 2 ) …………………………………..
Distintiu de qualitat : …………………………………………………
Distintiu de qualitat: ………………………………………………….
Altres característiques: ……………………………………………..
- Criteris de definició de "remesa"," lot" i "mostra": (RC-97,art 10 i 81.1.2 EHE) o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic. En el cas
que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència
necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà i el full de
característiques, els quals contindran totes les dades indicades en l'article 9 de la RC-97 i l´art. 26.2 de la EHE.
-Es comprovarà la documentació de la homologació, certificat de qualitat o marca CE.
Operatius:
-Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons l'article 26.1 de la EHE.
-Es comprovarà, per a cada partida, que el subministrament i la identificació es realitzi segons lo especificat en l´art. 9 de RC-97.
- En el cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció
segons RC-97 taula 13 i referents a pèrdua al foc, residu indisoluble, principi i final d´adormiment, resistència a compressió, i estabilitat
de volum.
- En el cas de disposar de segell oficialment homologat, els assaigs podran substituirse per una copia del document d´identificació del
ciment, i resultats de l´autocontrol.
-En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s´indica en l´article 10 de la RC-97 i el 81.1.2 de la EHE.
ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
-Pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(RC-97))
-Residu insoluble (UNE EN 196-2:96)(RC-97)
-Principi i final d'adormiment (UNE EN 196-3:96)
-Resistència a compressió (UNE EN 198-1:96)(RC-97)
-Estabilitat de volum (UNE EN 196-3:96)(RC-97)
-Proporció de sulfats (UNE EN 196-2:96) (RC 97)
-Proporció de clorurs (UNE 80217:91)(RC-97)
-Proporció de sulfurs (UNE EN 196-2:96)(RC-97)
-Puzolanicitat (UNE EN 196-5:96)(RC-97)
-Calor d'hidratació (UNE 80118/86) (RC-97)
-Index de blancor (UNE 80117/87) (RC-97)
-Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) (RC-97)
-Alcálisi ( UNE 80217:91)(RC-97)
-Alúmina (UNE 80217:91)(RC-97
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AN ss

Estudi seguretat i salut

L’estudi de seguretat i salut està en document independent ja que s’elabora per la tècnic Mª Àngels Sánchez
Pi de l’empresa A3 ARQUITECTURA TÈCNICA SCP.
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2. PT PLEC DE CONDICIONS

2. PT PLEC DE CONDICIONS
2.PT. PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES D’OBRES D’URBANITZACIÓ
Aquest Plec està constituït per:
PTU.01. Condicions Tècniques Generals.
PTU.02. Condicions Tècniques Particulars
PTU 01. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran
d’acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les
que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i obres accessòries i depenents. Per
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa
esmentada a l’apartat 1.15.
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les
prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’ls l’esmentat Document.
1.1. Documents del Projecte.
1.2. Obligacions del Contractista.
1.3. Acompliment de les disposicions vigents.
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista.
1.5. Despeses a càrrec del Contractista.
1.6. Replanteig de les Obres.
1.7. Materials.
1.8. Desviaments provisionals.
1.9. Abocadors.
1.10. Servituds i serveis afectats.
1.11. Preus unitaris
1.12. Partides alçades
1.13. Termini de garantia
1.14. Conservació de les Obres
1.15. Disposicions aplicables
1.16. Existència del tràfic durant l’execució de les Obres.
1.17. Interferència amb altres Contractistes.
1.18. Existència de servituds i serveis soterrats.
1.19. Desviaments de serveis.
1.20. Mesures d’ordre i seguretat
1.21. Abonament d’unitats d’obra.
1.22. Control d’unitats d’obra.
1.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE
El Projecte consta dels següents Documents:
Memòria i Annexos
Plànols
Plec de Condicions
Pressupost
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S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota
pressupost, són:
-Plànols.
-Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques
Particulars).
-Quadres de Preus
-Pressupost total
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb tots els
seus Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració , sense
que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han
de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i
amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant,
el Contractista no podrà al.legar cap modificació de les condicions de Contracte en base a les dades
contingudes als Documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinària i
materials, fixació de llosseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials
de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareixin en algun document
contractual.
El Contractista serà,doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’ls
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions
Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment
definides les unitats d’obra corresponents, i aquestes tinguin preu de Contracte.
1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El Contractista designarà el seu “Delegat d’Obra”, en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del
Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’obres de l’Estat.
En relació a “l’Oficina d’Obra” i “Llibre d’ordres”, hom es regirà pel que disposen les Clàusules 7, 8 i 9 de
l’esmentat “Plec de Clàusules Administratives Generals”. El Contractista està obligat a dedicar a les obres el
personal tècnic, que es va comprometre dedicar a la licitació. El personal del Contractista col.laborarà amb
el Director, i la Direcció, pel normal acompliment de les seves funcions.

Hom es regirà pel que disposi l’Article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la
Clàusula 12 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”.
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs o dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per
l’acció de combustibles, olis, lligants,fums, etc., i serà responsable dels damnatges i prejudicis que es puguin
causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, conforme estableix la Clàusula 20 de l’esmentat “Plec de Clàusules Administratives Generals”,
essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.
1.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
A més de les despeses i taxes, que s’anomenen a les clàusules 13 i 38 del “Plec de Clàusules Administratives
Generals” seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es
preveu explícitament el contrari, les següents despeses.
-Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
-Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc.
-Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
-Despeses de protecció d’amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
-Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d’aigua i d’energia
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.
-Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals: despeses d’explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.
-Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a
Expropiacions i Serveis afectats.
-Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors d’obra.
-Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.
1.6. REPLANTEIG DE LES OBRES
El Contractista realitzarà tots els replantejaments per les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció.
També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de treball, que la Direcció consideri necessaris
per a l’acabament exacte, en planta y perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra,
necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista.

1.3. ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del “Plec de Clàusules Administratives
Generals”.
Així mateix, s’acomplirà els requisits vigents per al magatzematge i la utilització d’explosius, carbonats,
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà a l’assenyalat al Codi de Circulació, Reglament de la Policia i
Conservació de Carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i a totes les disposicions vigents que
siguin d’aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per a l’acompliment del
contracte

1.7. MATERIALS

1.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació,
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatiu, el Contractista tindrà
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A més del que es disposa a les Clàusules 15, 34, 35, 36 y 37 del “Plec de Clàusules Administratives
Generals”, caldrà observar les següents Prescripcions:
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà d’utilitzar,
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del Director de l’obra. Si fos
imprescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es
disposa a la Clàusula 60 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”
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l’obligació d’aportar materials adequats y retirar els rebutjats, sense que, per això, tingui dret a un nou preu
unitari.
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, anant, també, als eu compte totes
les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. , que es presentin.
El Contractista notificarà a la Direcció de l’Obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat
com a la qualitat.
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials la qual procedència no hagi estat aprovada
pel Director.
1.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS
El Contractista executarà o acondicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels
confrontants, d’acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció.
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definides.
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al Pressupost o,
en cas de que no hi siguin, valorades segons els preus del Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la
Direcció, no seran d’abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar
l’execució de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tals com accessos, pujades, ponts provisionals, etc,
necessaris per a la circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació.
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista.
1.9. ABOCADORS
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització
d’abocadors, així com les despeses que comporti i llur utilització, seran a càrrec del Contractista.
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la que es preveu a l’hipòtesi feta en la justificació
del preu unitari, que s’inclou als annexos de la Memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació
de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix al
quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra corresponent no inclou l’esmentada operació de transport a
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a l’abocador.
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de l’excavació
de l’aplanament, fonaments o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc, i la Direcció d’Obra rebutja
l’esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar
l’esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni
a incrementar el preu del Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material procedent de préstec.
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició de
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió
i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris.
1.10. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del “Plec de Clàusules
Administratives Generals”. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el “Plec de
Prescripcions”, aquelles que apareixen definides als plànols del Projecte.
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
Malgrat tot, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció
o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec
a les partides alçades existents a l’efecte al Pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del
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Quadre num.1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del “Plec de
Clàusules Administratives Generals”.
1.11. PREUS UNITARIS
El preu unitari, que apareix al Quadre de Preus, serà el que s’aplicarà als mesuraments per a obtenir l’import
d’Execució Material de cada unitat d’obra.
Complementària al que es prescriu a la clàusula 51 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”, els preus
descomposats inclouran sempre, llevat prescripció expressa en contra d’un document contractual:
subministrament (inclús drets de patent i cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització
de tots els materials utilitzats a l’execució de la corresponent unitat d’obra, maquinària, mitjans auxiliars,
ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els
costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus és d’aplicació exclusiva a les unitats
d’obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus per a les unitats totalment
executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al Quadre de preus.
Fins i tot a la justificació del Preu unitari que apareix, s’utilitzen hipòtesi no coincidents amb la forma real
d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària, preu i tipus
dels materials bàsics; procedència o distàncies de transport, número i tipus d’operacions necessàries per a
completar l’unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents
preus auxiliars, etc). Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del
corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat a l’objecte de justificar l’import del preu unitari, i estan
continguts en un document fonamentalment informatiu.
La descripció de les operacions y materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels
conceptes que compren la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris
per a executar la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.
1.12. PARTIDES ALÇADES
Les partides que figuren com de “pagament íntegre” a les prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres
de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista un cop realitzats els
treballs al quals corresponen.
Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb l’estipulat a la clàusula 52 del “Plec de Clàusules
Administratives Generals”; es justificaran a partir del Quadre de Preus, en llur defecte, a partir dels preus
unitaris de la justificació de Preus.
En cas d’abonament “segons factura”, el Contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament
l’import de les factures.
1.13. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el
Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte(obra principal, balisatge,
senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc).
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l’article 171 del Reglament General de
Contractació de l’Estat.
1.14. CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació y tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L’esmentada conservació s’extén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal,
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balisatge, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc).
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la Clàusula 22 del “Plec de
Clàusules Administratives Generals”.
El present Article serà d’aplicació des de l’ordre d’endagament de les Obres fins a la recepció definitiva.
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del Contractista.
També seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proporcions
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin
convenients.
1.15. DISPOSICIONS APLICABLES
A més de les disposicions, esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d’aplicació les
disposicions següents:
-Llei 198/1963 de 28 de desembre de “Bases de Contratos del Estado y su texto articulado”, aprovada per
Decret 923/1965 de 8 de abril.
-Reglament General de Contractació de l’Estat,a provat per Decret 3354/1967 de 28 de Desembre.
-Reglament General de Contractació de l’Estat aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de Novembre.
-Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret
3854/1970 de 31 de desembre.
-Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s’estableixin per a la contractació
d’aquestes obres.
-Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de
9 d’Abril de 1964.
-Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles , a les obres de construcció, aprovat
per Ordre de la Presidencia del Govern de 27 de Gener de 1972 (B.O.E. NUM 28 DE 2 de febrer de 1972).
-Instrucció EH-80 per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat, aprovada per Decret de
la Presidència del Govern 3062/1972 de 19 d’Octubre, y publicada als B.O.E. dels dies 7, 8, 10, 11, 12, 13 i
14 de Desembre del 1973).
-Instrucció per a la fabricació y submnistrament de formigó preparat, aprovada per Ordre del 5 de Maig de
1972 (B.O.E. num. 18 d’Abril de 1972).
-Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i Instrucció E.M. per a estructures d’acer, del “Instituto
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento”, en aquells punts especificats al present Plec o a les
Instruccions Oficials.
-Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de
Maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les
Normes UNE.
-Normes NLT del Laboratori de Transports Mecànics del Sòl “José Luis Escario”. Normes DIN, ASTM i altres
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.
-Nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de Setembre.
- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de Novembre.
-Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23.2.1949. Seran també vigents, y es tindran en
compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat,
Telèfons i Gas).
-Reglament de 29/10/1920 de Policia i conservació de carreteres.
-Codi de Circulació vigent.
-Decret 2/1964 de 4 de Febrer i Decret 461/1971 d’11 de Març sobre Clàusules de revisió de preus.
-Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de Febrer de 1960, pel que es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques.
-Plec de Tècniques Generals per a Obres de carreteres i ponts del M.O.P.U., juliol de 1976.
-Condicions preceptives a les Obres d’abastament d’aigües, Decret 17.5.1940.
-Plec de Condicions Tècniques de la Direcció d’arquitectura de 1960.
-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a recepció de ciment RC-75; B.O.E. de 28 d’Agost de 1975.
-Plec General de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
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-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol
de 1974).
-MV-201. Norma MV 201/1972; Murs resistents de fàbrica de totxana.
-N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. l
-Centre d’Estudis de la Construcció.
-Normes M.V. i “Instruccions Enllumenat Urbà”. 1965. M.O.P.U. Ordenances Principals.
- Plec de Condicions Tècniques d’Urbanització de l’Ajuntament de Granollers. Àrea Territorial d’Urbanisme,
Medi ambient, Obres i Projectes.
-La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte.
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.
1.16. EXISTÈNCIA DE TRÀFIC DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les Obres, no serà
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista.
El Contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, i, si
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment
del preu del Contracte.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus del Contracte, y en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas
de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran
definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclús als preus unitaris,
com en l’apartat anterior.
1.17. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les Obres,sigui
possible realitzar treballs de Jardineria, Obres Complementàries, com poden ser execució de xarxes
elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el Contractista acomplirà les ordres de la Direcció,
referents a l’execució de les obres per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de delimitar zones
amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris
esmentats.
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada
execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, y no podran ser, en cap moment,
objecte de reclamació.
1.18. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS SOTERRATS
El contractista obtindrà, abans de començar les obres,tota l’informació que calgui de les servituds i els
serveis soterrats, demanant a les companyies plànols de les seves instal·lacions amb cotes i situació.
Seran a càrrec del contractista els feines de protecció d’aquestes servituds i serveis y si això obligués a
executar determinades parts de l’Obra per fases i aquestes seran determinades per la Direcció de les Obres,
i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris.

1.19. DESVIAMENTS DE SERVEIS
Quan a la vista de l’informació rebuda es consideri la necessitat de desviar algunes de les instal·lacions,
caldrà, un cop determinat les afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los
malbé, i assenyalar aquells que, en darrer terme, consideri necessari modificar.
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Si l’Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa y Organismes corresponents, la
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En el cas d’existir
una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament
l’import de les factures.
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del
Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària.
1.20. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa
dels treballs.
En tot cas, el constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres de tots
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o Entitats. En
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l’acompliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30 de Gener del 1900, i disposicions posteriors.
Serà obligació del Constructor la Contractació de l’assegurança contra el risc per incapacitat permanent o
mort dels seus obrers, a la “Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo”, reformat per Decret del
Ministerio de Trabajo” del día 18 de Juny de 1942.
1.21. ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA
Els conceptes mesurats per a totes els unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord amb el Quadre de
Preus num. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari
pel correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la perfecte
funcionament de la unitat executada en relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus
unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu.
L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser objecte de
reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als preus del Contracte.
Els materials i operacions esmentats són els considerats com necessaris i d’obligat acompliment a la
normativa relacionada a l’apartat 1.16.
1.22. CONTROL D’UNITATS D’OBRA
La Direcció d’obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats
d’obra, escollint el que sigui més adient a les condicions d’obra.
L’import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons la clàusula 38 del
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà
abonada per la propietat. En el cas de que els assajos siguin negatius sempre seran a càrrec del Contractista.
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la
Direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament:
1)A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s’abonaran,
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.
2)Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l’Empresa
Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre
les mesures necessàries amb urgència.
PTU 02. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
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B011 - NEUTRES
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
B033 - GRAVES
B037 - TOT-U
B03D - TERRES
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
B053 - CALÇS
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS
B0A3 - CLAUS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRISB0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS
B6AZ - FAMÍLIA B6AZ
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES
B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
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BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
BG1A - ARMARIOS METÁLICOS
BG2 - TUBS I CANALS
BG21 - TUBS RÍGIDS DE PVC
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
BG3S - SUBJECCIONS I PROTECCIONS LÍNIES TRENADES
BG3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG46 - CAIXES DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS DE CONNEXIO A TERRA
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 - COLUMNES
BHMZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 - COMPTADORS
BJS - ELEMENTS PER A INSTAL.LACIONS DE REG
BJSB - ELECTROVALVULES
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA
BN31 - VALVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2 - PAPERERES
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
BQ22 - PAPERERES PER A PENJAR
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
BR4 - PLANTES
BR45 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT
BR4U - BARREGES DE CESPITOSES
D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 - GRANULATS
D039 - SORRES-CIMENT
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
EG2 - TUBS I CANALS
EG21 - TUBS RÍGIDS DE PVC
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIO
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA
F242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U
F936 - BASES DE FORMIGÓ
F96 - VORADES
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL
F97 - RIGOLES
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
F99 - ESCOSSELLS
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
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F9J - REGS SENSE GRANULATS
F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
FBA1 - MARQUES LONGITUDINALS
FBA3 - MARQUES SUPERFICIALS
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
FD7 - CLAVEGUERES
FD75 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILE
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB - TUBS DE POLIETILE
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
FFB2 - TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 - CAJAS Y ARMARIOS
FG1A - ARMARIOS METÁLICOS
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES DE PVC
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
FGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA
FGF4 - PROTECCIONS CONVERSIONS ELÈCTRIQUES
CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA AMB LÍNIA RV 3 X 50 + 50 AL A CAIXA EN FAÇANA O SUPORT
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1 - COLUMNES
FJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
FJMZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
FJS - ELEMENTS PER A INSTAL.LACIONS DE REG
FJS6 - ELECTROVALVULES
FN - VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

FN3 - VALVULES D'ESFERA
FN31 - VALVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ2 - PAPERERES
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
FQ22 - PAPERERES PER A PENJAR
FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
FR45 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA PERSISTENT
FR6 - PLANTACIÓ
FR64 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA PERSITENT
FR7 - SEMBRES
FR71 - SEMBRES DIRECTES
FR8 - OPERACIONS POST-PLANTACIÓ
FR82 - PROTECCIONS D'ARBRES
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS
B - MATERIALS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
BG22 - TUBS FLEXIBLES DE PVC
B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
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- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.
- 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 pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
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 7-234)>= 5
- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130)<= 15 g/l
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR<= 5 g/l
- En la resta de casos<= 1 g/l
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat<= 1 g/l
- Formigó armat<= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració<= 3 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132)0
- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)<= 15 g/l
- 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
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020,B0312500,B0312010.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

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 D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082)Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2)<= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133)<= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134)0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)<= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3
i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1)<= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2)Nul.la
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 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa
amb armadures de fissuració<= 0,05% en pes
- Formigó pretensat<= 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 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic<= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic<= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut
- Granulat arrodonit<= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri<= 1% 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 obras en ambients I, IIa,b
o cap classe específica d'exposició>= 75
- Resta de casos>= 80
Friabilitat (UNE 83-115)<= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134)<= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut
- Granulat arrodonit<= 1% en pes
- Granulat fí
- Granulat arrodonit<= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició
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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<= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- 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

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls<= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials<= 2%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la
Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents:
- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0332Q10,B0332300,B0332020.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions
amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons>= 90% en pes
Contingut d'elements metàl.licsNul
Ús admissibleReblerts per a drenatges

t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó> 95%
Contingut d'elements metàl.licsNul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb
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GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos >
1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica<= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter>= 95% en pes
Contingut d'elements metàl.licsNul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestablesNul
Contingut de compostos fèrricsNul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i
una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la
direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres
encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries<= 2% en pes
- Per a graves granítiques<= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals< 3%
- Per a granulats reciclats mixtos< 5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238)>= 0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133)<= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134)<= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)<= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos< 1% en pes
- Altres granulats<= 0,4% en pes
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i
referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1)<= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració<= 0,05% en pes
- Formigó pretensat<= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat<= 0,2% pes del ciment
- Armat<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració<= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs0%
Contingut de ió Cl-:
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

- Granulats reciclats mixtos< 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082)Baix o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos< 0,5%
- Altres granulatsNul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó< 0,5%
- Altres granulatsNul
Reactivitat:
- Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o
Métode accelerat UNE 146-508 EX)Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2)Nul·la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic<= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic<= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134)< 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó< 10%
- Granulats reciclats mixtos< 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals< 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08
(UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149)<= 40
Equivalent de sorra> 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la
Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents:
- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment
de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
GRAVA PER A PAVIMENTS:
PURB218A1212
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* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
GRAVA PER A DRENATGES:
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes."
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales."
B037 - TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Resta de fusos> 30
CBR (UNE 103-502)> 20
Plasticitat:
- Trànsit T0, T1 i T2 o material
provinent de reciclatge d'enderrocsNo plàstic
- Resta de trànsits i material natural:
- Límit líquid (NLT-105)< 25
- Índex de plasticitat (NLT-106)< 6
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs:
- Inflament (UNE 103-502 índex CBR)< 2%
- Contingut de materials petris>= 95%
- Contingut de restes d'asfalt< 1% en pes
- Contingut de fusta< 0,5% en pes
- Contingut de material ceràmic< 30%

B0372000,B0371000.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, dipòsits naturals
o sòls granulars, o productes de reciclatge d'enderrocs de construcció.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la D.F.
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 0,04
(UNE 7-050).
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries extranyes (comprovat
mitjançant assaigs amb sosa caustica o similar).
Coeficient de neteja (NLT-172)>= 2
TOT-U NATURAL:
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats naturals no triturats, per productes de reciclatge d'enderrocs de
construcció o per la mescla d'ambdòs.
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%)
¦
¦Tamís UNE ¦---------------------------------------------¦
¦ (7-050) ¦ ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA ¦
¦-----------¦---------------------------------------------¦
¦ 50 ¦ 100
------100 ¦
¦ 40 ¦ 80-95 100
------- ¦
¦ 25 ¦ 50-90 75-95 100
--- 60-100 ¦
¦ 20 ¦ --- 60-85 80-100 100
--- ¦
¦ 10 ¦ 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85 ¦
¦ 5 ¦ 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70 ¦
¦ 2 ¦ 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50 ¦
¦400 micres ¦ 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35 ¦
¦ 80 micres ¦ 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18 ¦
+---------------------------------------------------------+
El fus ZNA només es podrà utilitzar en carrers per a trànsit T3 o T4, o en vorades.
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):
- Fus ZNA< 50
- Resta de fusos< 40
Equivalent de sorra (NLT-113):
- Fus ZNA> 25
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

TOT-U ARTIFICIAL:
El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats.
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels
fusos següents:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE ¦-----------------------------------¦
¦
¦ ZA (40) ¦ ZA (25)
¦
¦------------¦----------------¦------------------¦
¦ 40
¦
100
¦
--¦
¦ 25
¦ 75-100 ¦
100
¦
¦ 20
¦ 60-90
¦ 75-100
¦
¦ 10
¦ 45-70
¦ 50-80
¦
¦ 5
¦ 30-50
¦ 35-60
¦
¦ 2
¦ 16-32
¦ 20-40
¦
¦400 micres ¦
6-20
¦
8-22
¦
¦ 80 micres ¦
0-10
¦
0-10
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i un 50% per als
altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més cares de fractura.
Índex de llenques (NLT-354)<= 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):
- Trànsit T0 i T1< 30
- Resta de trànsits< 35
Equivalent de sorra (NLT-113):
- Trànsit T0 i T1> 35
- Resta de trànsits> 30
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* 6.1 Y 2-IC/89 Instrucción 6.1 y 2-IC de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de Firme
B03D - TERRES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Inflament lliure (UNE 103-601)< 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103-502)>= 3

B03D5000.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra
on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204)< 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114)< 0,2%
Mida màxima <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE< =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE< 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE< 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE< 25%
- Límit líquid (UNE 103-103)< 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104)< 10
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè>= 5
- Nucli o fonament de terraplè>= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204)< 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114)< 0,2%
Mida màxima <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE< 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE< 35%
Límit líquid (UNE 103-103)< 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104)> 4
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè>= 5
- Nucli o fonament de terraplè>= 3
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE> 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE>= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204)< 2%
Contingut guix (NLT 115)< 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114)< 1%
Límit líquid (UNE 103-103)< 65%
Si el límit líquid es > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104)> 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254)< 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball.
S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 6 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
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0514301,B051E201,B051E101,B0512401.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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-97 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R)
- 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.
Els components han de complir els requisists especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-301.
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
PURB218A1212

PROJECTE REFORMA I ADEQUACIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL TENNIS MONTJUÏC

¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escória
¦ 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 ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland calcàri
¦ CEM II/A-L ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment de forn alt
¦ CEM III/A ¦
¦
¦ CEM III/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+------------------------------------------------------+
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES:
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els
additius):
+---------------------------------------------------------+
¦Designació ¦ K ¦ S ¦ D ¦ P ¦ V ¦ L ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦ CEM I ¦95-100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦CEM II/B-S ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦ - ¦ 6-10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ - ¦ - ¦
¦CEM II/B-P ¦ 65-79 ¦ - ¦ - ¦ 21-35 ¦ - ¦ - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ - ¦
¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 21-35 ¦ - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦
6-20
¦
¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦
21-35
¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM III/A ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦CEM III/B ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM IV/A ¦ 65-89 ¦ - ¦
11-35
¦ -¦
¦CEM IV/B ¦ 45-64 ¦ - ¦
36-55
¦ -¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦ CEM V/A ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦ - ¦ 18-30
¦ -¦
+---------------------------------------------------------+
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler calcàri)
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Percentatge en massa del fum de sílice<= 10%
Percentatge en massa de component calcàri<= 20%
Percentatge en massa de components addicionals
("filler" o algún dels components principals que no siguin
específics del seu tipus)<= 5%
Percentatge en massa d'additius <= 1%
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES:
Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1):
+-------------------------------------------------------------+
¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal ¦
¦
¦---------------------¦---------------------¦
¦
¦ 2 dies ¦ 7 dies ¦
28 dies
¦
¦-----------------¦----------¦----------¦---------------------¦
¦ 32,5
¦ - ¦ >= 16,0 ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦ 32,5 R
¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦ 42,5
¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦ 42,5 R
¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦ 52,5
¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ ¦
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦ 52,5 R
¦ >= 30,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------+
(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Inici:
- Classe 32,5 i 42,5>= 60 min
- Classe 52,5>= 45 min
- Final<= 12 h
Expansió (UNE-EN 196-3)<= 10 mm

¦
¦
¦
¦

CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs (UNE 80-217)<= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) (UNE-EN 196-2):
+------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus ¦ Pèrdua per ¦ Residu ¦ Contingut en sulfats (SO3)
¦
¦
¦ calcinació ¦insoluble ¦
¦
¦---------¦------------¦----------¦--------------------------------------¦
¦Classe ¦
¦
¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R ¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 3,50
¦ <= 4,0
¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM II ¦ ¦ - ¦ <= 3,50
¦ <= 4,0
¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM III ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,00
¦ <= 4,0
¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM IV ¦ ¦ - ¦ <= 3,50
¦ <= 4,0
¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM V ¦ ¦ - ¦ <= 3,50
¦ <= 4,0
¦
+------------------------------------------------------------------------+
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5).
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç:
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Clinker100%
Resistència a la compressió:
- A les 6 h>= 20 N/mm2
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- A les 24 h>= 40 N/mm2
Temps d'adormiment:
- Inici>= 60 min
- Final<= 12 h
Composició química (% en massa):
- Alúmina (Al2O3)>= 36 - <= 55
- Sulfurs (S=)<= 0,10
- Clorurs (Cl-)<= 0,10
- Àlcalis<= 0,40
- Sulfats (SO3)<= 0,50
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS:
Índex de blancor (UNE 80-117)>= 75%
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d'adormiment ni els
additius):
+------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦ Tipus ¦ Clinker ¦ Addicions ¦
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦
¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL I ¦ 95 - 100 ¦ 0 - 5 ¦
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦
¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL II ¦ 75 - 94 ¦ 6 - 25 ¦
¦amb addicions
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦
¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL V ¦ 40 - 74 ¦ 26 - 60 ¦
¦per a enrajolats
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------+
Resistència a compressió N/mm2:
+--------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal ¦
¦ Resistent ¦
a 2 dies
¦ a 28 dies
¦
¦------------¦---------------------¦---------------------¦
¦ 22,5 ¦
¦ >= 22,5 ¦ <= 42,5 ¦
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦
¦ 42,5 ¦
>= 13,5
¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦
¦ 42,5 R ¦
>= 20,0
¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦
¦ 52,5 ¦
>= 20,0
¦ >= 52,5 ¦ - ¦
+--------------------------------------------------------+
(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment:
- Inici:
- Classe 22,5>= 60 min
- Classe 42,5 i 52,5>= 45 min
- Final<= 12 h
Expansió (UNE-EN 196-3)<= 10 mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs (UNE 80-217)<= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):
+--------------------------------------------------+
¦Tipus ¦ Pèrdua per ¦ Residu ¦ Contingut en ¦
¦
¦ calcinació ¦ insoluble¦ sulfats (SO3) ¦
¦-------¦-------------¦----------¦-----------------¦
¦ BL I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,5
¦
¦ BL II ¦
¦ - ¦ <= 4,0
¦
¦ BL V ¦
¦ - ¦ <= 3,5
¦
+--------------------------------------------------+
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
Prescripcions addicionals respecte als components (%)
+--------------------------------------------------------+
¦ Tipus
¦
C3A
¦ C3A + C4AF ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦ CEM I
¦
<= 5,0
¦ <= 22,0 ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦ CEM II
¦
<= 8,0
¦ <= 25,0 ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦ CEM III/A
¦ <= 10,0
¦ <= 25,0 ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦ CEM III/B
¦
(1)
¦
(1) ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦ CEM IV/A
¦
<= 8,0
¦ <= 25,0 ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦ CEM IV/B
¦ <= 10,0
¦ <= 25,0 ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦ CEM V/A
¦ <= 10,0
¦ <= 25,0 ¦
+--------------------------------------------------------+
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar.
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els
seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
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
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 32,53 mesos
- Classes 42,5 2 mesos
- Classes 52,5 1 mes
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos
(RC-97).
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UNE 80-301-96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.

¦ Calç viva
¦ >= 60°C ¦ <= 25 min
¦
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦
¦ Calç dolomítica ¦ >= 50°C ¦ <= 25 min
¦
+---------------------------------------------------+
Contingut de MgO<= 10%
Si el contingut de MgO superès el 7% s'hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 459-2) i el resultat haurà
de complir les condicions per a qualificar-lo com a "passa" en la UNE_ENV 459-1.
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2):
- Calç tipus II<= 2%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o hidròxids de calci
amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció
- Calç aèria CL 90 per a construcció
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de
consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2)>= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2)<= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2)<= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2)<= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm<= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm<= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amaradesPassa
- Altres calçs:
- Mètode de referència<= 20
- Mètode alternatiu<= 2
Densitat aparent per a calç
en pols (UNE-EN 459-2) Da0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades45% < h < 70%
- Altres calçs<= 2%
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES:
Contingut de CaO + MgO>= 90%
Contingut de CO2<= 5%
Composició:
- Calç tipus ICalç viva d'alt contingut en calci o dolomítoques en gra
- Calç tipus IICalç amarada o hidratada
Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec:
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm)<= 10%
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm)<= 0,0%
Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502):
+---------------------------------------------------+
¦ Tipus de calç ¦ Temperatura ¦ Temps de reacció ¦
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦
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Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
A l'envàs hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Pes net
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç.
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel
subministrador.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad."
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES:
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos."
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos."
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552B00,B0552420.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
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- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat en una
solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació,
oxigenació o "cracking
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, de
fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació
destructiva del carbó a altes temperatures.
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.
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142)<= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR>= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194)Negativa
Assaig amb el residu de destilació:
- Ductilitat (NLT 126)>= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130)>= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦CARACTERÍSTIQUES ¦
TIPUS EMULSIÓ
¦
¦
¦-----------------------------------------------¦
¦
¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Viscositat
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Saybolt
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 134)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦UNIVERSAL a 25°C ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦FUROL a 25°C ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Contingut d'aigua¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 137)
¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Betum asfàltic ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residual
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Fluidificant per ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦destilació
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦ 0% ¦ 0% ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦ 5<=F<=15% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Sedimentació a 7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦dies (NLT 140) ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=10% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦ASSAIGS AMB EL ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=
¦
¦LACIÓ:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Penetració (P) ¦P<= ¦P<== ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<=
¦
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¦(NLT 124)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦0,1 mm
¦200 ¦200 ¦250 ¦200 ¦200 ¦300
+-----------------------------------------------------------------+

¦

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144)<= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.F. previa comprovació de la seva
idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142)<= 0,10%
Càrrega de partícules (NLT 141)Positiva
Assaig amb el residu de destilació:
- Ductilitat (NLT 126)>= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130)>= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦CARACTERÍSTIQUES ¦
TIPUS EMULSIÓ
¦
¦
¦-----------------------------------------------¦
¦
¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECI ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Viscositat
¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦Saybolt
¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦(NLT 138)
¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦UNIVERSAL a 25°C ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦
¦FUROL 25°C
¦<=50s ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦
¦FUROL 50°C
¦ _ ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Contingut d'aigua¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦(NLT 137)
¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Betum asfàltic ¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦residual
¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦(NLT 139)
¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Fluidificant per ¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦10<=F ¦
¦destilació
¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦(NLT 139)
¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=10%¦ 1% ¦<=20% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Sedimentació a 7 ¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦dies (NLT 140) ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=10%¦<=10% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦ASSAIG AMB EL ¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦
¦LACIÓ:
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦Penetració (P) ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦
¦(NLT 124)
¦
¦
¦
¦ ¦
¦ ¦
¦
¦0,1 mm
¦200 ¦200 ¦200 ¦250 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 300 ¦
+-----------------------------------------------------------------+
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Característiques de l'emulsió:
- Densitat relativa a 25°C0,98 - 1,10 g/cm3
- Contingut d'aigua40 - 55%
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Residu de destil.lació en pes45 - 60%
Contingut de cendres5 - 30%
Enduriment<= 24h
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°CNo hi haurà guerxaments,
degoteig ni formació de bombolles
- Flexibilitat a 0°CNo hi haurà clivellaments,
escates ni pèrdua d'adhesivitat
- Assaig enfront de la flama directaS'ha de carbonitzar sense fluir
- Resistència a l'aiguaNo s'han de formar bombolles
ni reemulsificació
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al
escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Índex de penetració (NLT 181)>= -1
<= +1
Solubilitat (NLT 130)>= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123)<= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
+----------------------------------------------------------+
¦
CARACTERÍSTIQUES DEL
¦
TIPUS BETUM
¦
¦
¦-------------------------¦
¦
BETUM ORIGINAL
¦ B 60/70 ¦ B 80/100 ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦ >= 6 mm ¦ >= 8 mm ¦
¦ (NLT 124)
¦ <= 7 mm ¦ <= 10 mm ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt de reblaniment (A i B) ¦ >= 48°C ¦ >= 45°C ¦
¦ (NLT 125)
¦ <= 57°C ¦ <= 53°C ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt de fragilitat Fraass
¦
¦
¦
¦ (NLT 182)
¦ <= -8°C ¦ <= -10°C ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C ¦
¦
¦
¦ (NLT 126)
¦ >= 90 cm ¦ >= 100 cm ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt d'inflamació v/a
¦
¦
¦
¦ (NLT 127)
¦ >= 235°C ¦ >= 235°C ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Densitat relativa 25°C/25°C ¦
¦
¦
¦ (NLT 122)
¦ 1
¦ 1
¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques físiques del residu de pel.lícula fina:
+----------------------------------------------------------+
¦
CARACTERÍSTIQUES DEL
¦
TIPUS BETUM
¦
¦
RESIDU DE PEL.LÍCULA
¦-------------------------¦
¦
FINA
¦ B 60/70 ¦ B 80/100 ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Variació de massa
¦
¦
¦
¦ (NLT 185)
¦ <= 0,8% ¦ <= 1,0% ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) ¦
¦
¦
¦ % penetr. orig. (NLT 124)
¦ >= 50% ¦ >= 45% ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Augment del punt de reblaniment¦
¦
¦
¦ (A i B) (NLT 125)
¦ <= 9°C ¦ <= 10°C ¦
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¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C ¦
¦
¦
¦ (NLT 126)
¦ >= 50 cm ¦ >= 75 cm ¦
+----------------------------------------------------------+
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136)>=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133)75>=V>=150
- Destilació (NLT 134) 225ºC<=25%
260ºC40%<=D<=70%
316ºC75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum<=0,2%
Assajos sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124)>= 12 mm
<= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126)>= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130)>= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136)>= 60°C
Fenols en volum (NLT 190)<= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191)<= 2%
Assajos sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124)>= 10 mm
<= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
+-------------------------------------------------------------+
¦
CARACTERÍSTIQUES
¦
TIPUS BETUM
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ FX 175 ¦ FX 350 ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Viscositat STV a 40°C
¦
¦
¦
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)
¦150<=V<=200s ¦300<=V<=400s ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Destilació (% del volum total ¦
¦
¦
¦destilat fins a 360°C)
¦
¦
¦
¦
a 190°C
¦ <= 3% ¦ <= 2% ¦
¦
a 225°C
¦ <= 10% ¦ <= 10% ¦
¦
a 316°C
¦ <= 75% ¦ <= 75% ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Residu de la destilació
¦
¦
¦
¦a 360°C (NLT 134)
¦ >= 90% ¦ >= 92% ¦
+-------------------------------------------------------------+
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123)<= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193)<= 8
Característiques físiques del quitrà:
+-------------------------------------------------------------------------+
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¦CARACTERÍSTIQUES ¦
TIPUS DE QUITRÀ
¦
¦
¦------------------------------------------------------¦
¦
¦ AQ 38 ¦ AQ 46 ¦ BQ 30 ¦ BQ 58 ¦ BQ 62 ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Equiviscositat ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 188)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(amb una toleràn- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦cia d'1,5°C)
¦ 38°C ¦ 46°C ¦ 30°C ¦ 58°C ¦ 62°C ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Densitat relativa ¦ 1,10<= ¦ 1,11<= ¦ 1,10<= ¦ 1,13<= ¦ 1,13<= ¦
¦(DR) 25°C/25°C ¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦
¦(NLT 122)
¦ <=1,25 ¦ <=1,25 ¦ <=1,24 ¦ <=1,27 ¦ <=1,27 ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Destilació en ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦massa (DT)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦a) fins a 200°C ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦
¦b) 200°C - 270°C ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦ <= 3% ¦ <= 2% ¦
¦c) 270°C - 300°C ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦
¦ bic
¦ <= 16% ¦ <= 12% ¦ <= 16% ¦ <= 8% ¦ <= 7% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Punt de reblani- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ment (A i B) del ¦ 35<= ¦ 35<= ¦ 35<= ¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦ PR
¦ PR ¦ PR
¦ <= 56°C ¦ <= 56°C ¦
¦lació (NLT 125) ¦ <=53°C ¦ <=55°C ¦ <=46°C ¦
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-----------¦
¦Fenols en volum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 190)
¦ >= 3% ¦ >= 2,5% ¦ >= 3% ¦ >= 2% ¦ >= 2% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Naftalina en massa¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 191)
¦ >= 4% ¦ >= 3% ¦ >= 4% ¦>= 2,5% ¦ >= 2,5% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Insoluble en toluè¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(en massa)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 192)
¦ >= 24% ¦ >= 25% ¦ >= 23% ¦ >= 28% ¦ >= 28% ¦
+-------------------------------------------------------------------------+

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla d'una sola
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums
tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de
transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de
motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la temperatura ambient pogues arribar a valors propers al
punt d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aïllats,
amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar
calorifugats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación
NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".
UNE 104-231-99 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ:
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y
ligantes hidrocarbonados.
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que
contenen.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs
tancat hermèticament.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla d'una sola
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per
emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids
hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre
mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de
motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per
a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a
llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar
calorifugats i aïllats tèrmicament.
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B0604220.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
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.
S’han considerat els tipus de formigons següents:
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per la dosificació de ciment,
d’ús estructural o no
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments de carreteres
CARACTERISTIQUES 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 la EHE, i el PG 3/75.
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
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- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm²
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: 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 és 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 en la designació, les garanties i les
dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades 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.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de
cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de
sílice, per a 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 sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la
EHE i ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment
homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.
Tipus de ciment:
- Formigó en massaCiments comuns (UNE 80-301)
Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
- Formigó armatCiments comuns (UNE 80-301)
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305).
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua de mar
(UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306)
Classe del ciment>= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3
- Formigó armat<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat<= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca0 - 2 cm
- Consistència plàstica3 - 5 cm
- Consistència tova6 - 9 cm
- Consistència fluida 10- 15 cm
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir:
- Pretesat <= 0,2% pes de ciment
- Armat <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència secaNul
- Consistència plàstica o tova± 1 cm
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- Consistència fluida ± 2 cm
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP):
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència a la flexotracció al cap
de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305).
Contingut de ciment >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment <= 0,55
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
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 és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc.
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B064U180,B0640003,B064U030,B0641080,B0641650.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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 la EHE.
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'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: 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 grandaria máxima 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, consistencia 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 en la designació, les garanties i les
dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap
altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de
sílice 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 sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la
EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment
homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massaCiments comuns(UNE 80-301)
Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
- Formigó armatCiments comuns(UNE 80-301)
- Formigó pretensatCiments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de
mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment>= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 pretensat>= 275 kg/m3
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- A totes les obres<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3
- Formigó armat<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat<= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca0 - 2 cm
- Consistència plàstica3 - 5 cm
- Consistència tova6 - 9 cm
- Consistència fluida10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat<= 0,2% pes del ciment
- Armat<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració<= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència secaNul
- Consistència plàstica o tova± 1 cm
- Consistència fluida± 2 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 és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
PURB218A1212
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B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MORTER ELÀSTIC:
Mida del granulat< 400 micres
Dosificació en volum1:3
Relació aigua - ciment0,4 - 0,5
Resistència a compressió al cap de 28 dies>= 350 kg/cm2
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies>= 50 kg/cm2

B0718000,B071U001.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter adhesiu especial per a guix
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres
- Morter elàstic
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la proporció
adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets.
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al rebliment de
junts de revestiments ceràmics.
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius adherents.
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a
barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons.
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb
acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per
a la col.locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc...
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials
del lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F.
Mida màxima del granulat<= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat>= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q)3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
Resistència a la compressió al cap de 28 dies>= 80 kg/cm2
Consistència (assentament al con d'Abrams)17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P)20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams)± 20 mm
MORTER POLIMÈRIC:
Granulometria0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101)500 - 600 kp/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101)90 - 120 kg/m2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric6 mesos
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER ADHESIU:
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586), han de ser:
- Resistència a l'arrencament>= 5 kg/cm2
- Temps d'extensibilitat1 - 3 h
- Temps d'ajustabilitat>= 10 min
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals<= 2 mm
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Granulometria
- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació
- Rendiments previstos
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES:
Densitat aparentAprox. 1,4 T/m3
Absorció d'aigua (DIN 52617-E)Ha de cumplir

kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS:
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo."
ALTRES MORTERS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14300.
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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

* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro."
FILFERRO PLASTIFICAT:
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos orgánicos sobre el
alambre. Recubrimientos de PVC"
B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.
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 la UNE
37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G21770 N/mm2
- Qualitat G31570 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 la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzatG-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit=< 600 N/mm2
- Qualitat dur> 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetretaula 1 UNE 36-732

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments
amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035
i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització>= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes>= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària± 1 D

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM:
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.

kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias"

CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de calidades.
Características generales."
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas."
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UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas."
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha."
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica."
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida".

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DF7G0A,B0DF7G0Y,B0DF8H0A.

B0D21030.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529)<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de piAprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d'avetAprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral.lela a les fibres>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral.lela a les fibres>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)>= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal+ 50 mm
- 25 mm
- Amplària nominal± 2 mm
- Gruix nominal± 2 mm
- Fletxa± 5 mm/m
- Torsió± 2°

DEFINICIÓ:
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques i de cartró
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilindrics de fusta
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o
en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la
seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels
junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes ....................................................................................................................................................... 5 mm/m
- Dimensions nominals ................................................................................................................................. ± 5 %
- Balcament................................................................................................................................................. 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni
estelles.
Contingut d'humitat de la fusta ............................................................................................................... Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius ............................................................................................................................ <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim .............................................................................................. >= 50 cm
MALLES METÀL.LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no
produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència .......................................................................................................................................... 38 - 43 kg/mm2
Límit elàstic ......................................................................................................................................... 30 - 34 kg/mm2

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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MOTLLES METÀL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE
CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, MALLA
METÀL.LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZA000.

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.
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F.
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

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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 següents elements:
- 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...

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'emmagatzematge1 any
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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 desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
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 perforacionsAprox. 15 mm
Separació de les perforacionsAprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
FLEIX:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
DESENCOFRANT:
l de volum necessari subministrat a l'obra.
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
BASTIDA:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo."
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
PURB218A1212

PROJECTE REFORMA I ADEQUACIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL TENNIS MONTJUÏC

B0F1 - MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F15251,B0F1D2A1.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment,
d'altres materials; i un procés de secatge i cocció.
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm.
Es consideren les següents tipus de maons:
- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)
Es consideren les següents classes de maons:
- Maó per a utilitzar revestit (NV)
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el maó i en el
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en
fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24
h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):
- Maó massís>= 100 kp/cm2
- Maó calat>= 100 kp/cm2
- Maó foradat>= 50 kp/cm2
Fletxa màxima d'arestes i diagonals:
+-------------------------------------------------------+
¦Dimensió nominal
¦
Fletxa màxima
¦
¦
¦-------------------------------¦
¦Aresta o diagonal (A) ¦ Cara vista ¦ Per a revestir ¦
¦
(cm)
¦ (mm) ¦ (mm)
¦
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦
¦
A > 30
¦ 4
¦ 6
¦
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦
¦ 25 < A <= 30
¦ 3
¦ 5
¦
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦
¦ 12,5 < A <= 25
¦ 2
¦ 3
¦
+-------------------------------------------------------+
Gruix de les parets del maó:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦
¦Paret exterior cara vista ¦ >= 15
¦
¦
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦
¦Paret exterior per a revestir ¦ >= 10
¦
>= 6
¦
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦
¦Paret interior
¦ >= 5
¦
>= 5
¦
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

+------------------------------------------------------------------------+
Succió d'aigua (UNE 67-031)<= 0,45 g/cm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027):
- Maó per a revestir<= 22%
- Maó de cara vista<= 20%
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça1
- Dimensió<= 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats
d'una mostra de remesa de 24 unitats1
Toleràncies:
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:
+----------------------------------------------------+
¦
¦
Tolerància
¦
¦ Arestes (A) ¦---------------------------------¦
¦
¦ Cara vista ¦ Per a revestir ¦
¦
(cm)
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
¦------------------¦--------------¦------------------¦
¦ 10 < A < 30 ¦ ± 3
¦ ±6
¦
¦------------------¦--------------¦------------------¦
¦ A <= 10
¦ ±2
¦ ±4
¦
+----------------------------------------------------+
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:
+------------------------------------------------------+
¦
¦
Tolerància
¦
¦ Aresta (A)
¦---------------------------------¦
¦
(cm)
¦ Cara vista ¦ Per a revestir ¦
¦
¦ (mm) ¦
(mm)
¦
¦--------------------¦--------------¦------------------¦
¦ 10 < A <= 30 ¦
5
¦
6
¦
¦--------------------¦--------------¦------------------¦
¦ A <= 10
¦
3
¦
4
¦
+------------------------------------------------------+
- Angles díedres:
- Maó de cara vista± 2°
- Maó per a revestir± 3°
MAONS DE CARA VISTA:
Gelabilitat (UNE 67-028)No gelable
Eflorescències (UNE 67-029)"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
MAÓ MASSÍS:
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla.
Volum de les perforacions<= 10% del volum de la peça
Secció de cada perforació<= 2,5 cm2
MAÓ CALAT:
Maó amb tres o més perforacions al pla.
Volum de les perforacions> 10% del volum del maó
Massa mínima del maó dessecat:
+----------------------------------------------------------------+
¦Llarg ¦ Gruix ¦ Maó per a revestir ¦ Maó de cara vista ¦
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦
¦ 3,5 cm ¦
1000 g
¦
¦
¦
¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm ¦
1500 g
¦
1450 g
¦
¦
¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦
¦ 7,0 cm ¦
2000 g
¦
1850 g
¦
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦
¦ 5,2 cm ¦
2200 g
¦
2000 g
¦
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¦
¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm ¦
2550 g
¦
2350 g
¦
¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦
¦ 7,5 cm ¦
3200 g
¦
2900 g
¦
+----------------------------------------------------------------+

Puresa del zinc>= 98,5%
¦
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes d'apertura.

MAÓ FORADAT:
Maó amb forats al cantell o la testa.
Secció de cada perforació<= 16 cm2

DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària± 1 mm
- Diàmetre± 1,2 mm
- Rectitud± 2 mm/m

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants,
greixos, etc.).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PAL O PORTA DE PLANXA:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción."
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS
B6AZ - FAMÍLIA B6AZ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha normativa de compliment obligatori.
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES
B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES

B6AZAF0A.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B7B11D00.
DEFINICIÓ:
Materials auxiliars per a reixats metàl.lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl.lica.
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions
ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització>= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures>= 345 g/m2
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament.
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant
punxonament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
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FELTRE DE POLIPROPILÈ:
Composició química:
- Propilè: aprox. 70%
- Polietilè: aprox. 30%
Grandària del porus: aprox. 0,1 mm
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┐
│Pes mínim │Resistència │Allargament fins │Permeabilitat amb columna │
│ (g/m2) │a la tracció│ al trencament │d'aigua de 10cm, perpendicu- │
│
│ (kg/5cm) │
│larment al pla
│
│──────────│────────────│─────────────────│────────────────────────
──────│
│ 60 │ >= 12 │ >= 25%
│aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar │
│ 70 │ >= 15 │ >= 25%
│aprox. 50 l/m2 a 1 bar
│
│ 90 │ >= 22,5 │ >= 25%
│aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar │
│ 100 │ >= 25 │ >= 25%
│aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar │
│ 110 │ >= 30 │ >= 30%
│aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar │
│ 130 │ >= 30 │ >= 30%
│aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar │
│ 140 │ >= 35 │ >= 30%
│aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar │
│ 190 │ >= 49 │ >= 30%
│aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar │
│ 200 │ >= 50 │ >= 40%
│aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar │
│ 250 │ >= 63 │ >= 40%
│aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar │
│ 275 │ >= 70 │ >= 40%
│aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar │
│ 300 │ >= 83 │ >= 40%
│aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar │
│ 350 │ >= 80 │ >= 40%
│aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar │
│ 400 │ >= 95 │ >= 40%
│aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘
FELTRE DE POLIESTER:
Resistència a la tracció: >= 23 kg/2,5 cm
Allargament fins el trencament: >= 30%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions en cm
- Pes per m2
- Data de fabricació
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
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZB1000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense
que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans
mecànics (MELC 12.03).
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color
ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202)< 30 min
Sagnat (MELC 12.84)>= 6
Color (ASTM D 2616-67)< 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97)>= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081)>= 0,95
Consistència (MELC 12.74)80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05)± 2 unitats
Conservació dins l'envàsbo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083)<= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77)>= 15%
Aspectebo
Flexibilitat (MELC 12.93)bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91)bona
Envelliment artificialbo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05)± 2
- Pes específic (MELC 12.72)± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103)< 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h
(MELC 12.94, ASTM D 2616-67)< 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076)± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238)± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178)± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098)± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081)<= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'olisoja
Tipus de lligantsoja/clorcautxú
Pes específic1,5 kg/l
Viscositat Stomer a 25°C83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols30 min
- Sec2 h
- Dur5 dies
- Repintat>= 8 h
Dissolvents utilitzablesuniversal/toluol
Rendiment2,5 m2/kg
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Toleràncies:
- Pes específic± 0,1 kg/l
- Viscositat Stomer a 25°C± 1 unitat krebs
- Rendiment± 0,5 m2/kg

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra."
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTURA REFLECTORA:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PINTURA NO REFLECTORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B97422E1,B97433E1.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127-002)<= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció>= 50 kg/cm2
- Dors a tracció>= 40 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 127-004)Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions± 1 mm
- Gruix± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes± 0,4 mm
- Balcaments± 0,5 mm
- Planor± 0,4 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H12110,B9H18210.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura
superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.
GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050.
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural.
Coeficient de neteja (NLT-172)< 0,5
Adhesivitat per a mescla oberta o porosa:
- Immersió en aigua (NLT-166)> 95% de granulat totalment envoltat
Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa:
- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162)<= 25%
GRANULAT FI:
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050.
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros.
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents:
- Índex d'adhesivitat (NLT-355)> 4
- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162)<= 25%
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-050.
POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050.
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per
separat.
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de
ser <= 2% de la massa de la mescla.
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151):
+------------------------------+
¦ Tamís ¦ Tamisatge ¦
¦ (UNE 7-050) ¦ acumulat ¦
¦
¦ (% en pes) ¦
¦---------------¦--------------¦
¦ 630 micres ¦ 100
¦
¦ 160 micres ¦ 80 - 100 ¦
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¦ 80 micres ¦ 50 - 100 ¦
+------------------------------+
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D)0,8 <= D <= 1,1 g/cm3
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180)< 0,6
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al
escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Índex de penetració (NLT 181)>= -1
<= +1
Solubilitat (NLT 130)>= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123)<= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
+----------------------------------------------------------+
¦
CARACTERÍSTIQUES DEL
¦
TIPUS BETUM
¦
¦
¦-------------------------¦
¦
BETUM ORIGINAL
¦ B 60/70 ¦ B 80/100 ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦ >= 6 mm ¦ >= 8 mm ¦
¦ (NLT 124)
¦ <= 7 mm ¦ <= 10 mm ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt de reblaniment (A i B) ¦ >= 48°C ¦ >= 45°C ¦
¦ (NLT 125)
¦ <= 57°C ¦ <= 53°C ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt de fragilitat Fraass
¦
¦
¦
¦ (NLT 182)
¦ <= -8°C ¦ <= -10°C ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C ¦
¦
¦
¦ (NLT 126)
¦ >= 90 cm ¦ >= 100 cm ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt d'inflamació v/a
¦
¦
¦
¦ (NLT 127)
¦ >= 235°C ¦ >= 235°C ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Densitat relativa 25°C/25°C ¦
¦
¦
¦ (NLT 122)
¦ 1
¦ 1
¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques físiques del residu de pel.lícula fina:
+----------------------------------------------------------+
¦
CARACTERÍSTIQUES DEL
¦
TIPUS BETUM
¦
¦
RESIDU DE PEL.LÍCULA
¦-------------------------¦
¦
FINA
¦ B 60/70 ¦ B 80/100 ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Variació de massa
¦
¦
¦
¦ (NLT 185)
¦ <= 0,8% ¦ <= 1,0% ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) ¦
¦
¦
¦ % penetr. orig. (NLT 124)
¦ >= 50% ¦ >= 45% ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Augment del punt de reblaniment¦
¦
¦
¦ (A i B) (NLT 125)
¦ <= 9°C ¦ <= 10°C ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C ¦
¦
¦
¦ (NLT 126)
¦ >= 50 cm ¦ >= 75 cm ¦
+----------------------------------------------------------+
MESCLA BITUMINOSA:
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents:
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

+---------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)
¦
¦FUS ¦
(tamisos UNE 7-050)
¦
¦ ¦---------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ 40¦ 25 ¦ 20 ¦12,5 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 2,5 ¦0,630¦0,320¦0,16¦0,08 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦D12 ¦ ¦ ¦ 100 ¦80-95¦72-87¦50-65¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8 ¦
¦D20 ¦ ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦47-62¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦S12 ¦ ¦ ¦ 100 ¦80-95¦71-86¦47-62¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8 ¦
¦S20 ¦ ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦43-58¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8 ¦
¦S25 ¦100¦80-95¦75-88¦60-75¦55-70¦40-55¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦G20 ¦ ¦ 100 ¦75-95¦55-75¦47-67¦28-46¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4 ¦
¦G25 ¦100¦75-95¦65-85¦47-67¦40-60¦26-44¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦A12 ¦ ¦ ¦ 100 ¦65-90¦50-75¦20-40¦ 5-20¦ ¦ ¦ ¦ 2-4 ¦
¦A20 ¦ ¦ 100 ¦65-90¦45-70¦35-60¦15-35¦ 5-20¦ ¦ ¦ ¦ 2-4 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦P10 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦80-90¦40-50¦10-18¦ 6-12¦ ¦ ¦ 3-6 ¦
¦P12 ¦ ¦ ¦ 100 ¦5-100¦60-80¦32-46¦10-18¦ 6-12¦ ¦ ¦ 3-6 ¦
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦
¦PA10 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦70-90¦15-30¦10-22¦ 6-13¦ ¦ ¦ 3-6 ¦
¦PA12 ¦ ¦ ¦ 100 ¦0-100¦50-80¦18-30¦10-22¦ 6-13¦ ¦ ¦ 3-6 ¦
+---------------------------------------------------------------------+
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article
542.4.1 del PG 3/75.
Toleràncies:
- Granulometria (inclòs el pols mineral):
- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):
- Mescles no poroses± 3% de la massa total de granulats
- Mescles poroses± 2% de la massa total de granulats
- Tamís 0,08 (UNE 7-050)± 1% de la massa total de granulats
- Lligant hidrocarbonat± 0,3% de la massa total de granulats
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar
l'adherència de la mescla.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la
mescla bituminosa.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y
ligantes hidrocarbonados.
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM11102,BBM12502,BBM1ADA1,BBM1M000.

- Immediatament després de l'assaigSense ampolles, arrugues
ni reblaniments
- A les 24 horesBrillantor especular >= 90% brillantor
abans d'assaig
- Resistència a la boira salinaHa de complir especificacions art.3.7
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificialHa de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331.
Toleràncies:
Compliran la Euronorma 143

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
- Microesferes de vidre
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb
l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la D.F.
La superfície metàl.lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del "Reglamento de Circulación
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn
les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135-312 i UNE 135-314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135-310 i UNE 135-313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.
Gruix del caixetí1,8 mm
Gruix de la placa1,8 mm
Amplària del reforç perimetral25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135-310)256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135-310)Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació>= 505 g/m2
Puresa del zinc98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a)Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a)Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135-331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel.lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció
superficial
Condicions de la pel.lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C> 50%
- Adherència (assaig 4.4)<= 1
No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5)Sense rotura
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificarán, segons la seva naturalesa i
característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a
una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper
amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades
entre una pel.licula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la
pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió
o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna
d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions
d'angularitat i a les distancies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb
una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48-073 i UNE 48-060,
dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i
resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de complir les
especificacions establertes a la norma UNE 135-330.
Resistència a l'impacte (UNE 48-184)Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135-330)Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330)Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330)Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330)Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330)Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330)Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330)Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora<= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93)Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100)>= 40
- Intensitat reflexiva
sota pluja artificial>= 90% del valor original
(angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min< 0,8 mm
- Al cap de 24 h< 3,2 mm
- Resistència a la tracció> 1 kg/cm
- Allargament> 10%
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per
retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor.
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No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric.
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de
microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3).
+---------------------------------------+
¦
Tamís
¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3) ¦ acumulada ¦
¦
¦ (% en pes) ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦ 0 a 2
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior nominal ¦ 0 a 10
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Intermedis
¦ N1 a N2 (*) ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Inferior nominal ¦ 95 a 100
¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
Microesferes defectuoses (MELC 12.30):
- Diametre < 1 mm< 20%
- Diametre >= 1 mm< 30%
Índex de refracció (MELC 12.31):
- Classe A>= 1,5
- Classe B>= 1,7
- Classe C>= 1,9
Resistència a l'aiguaSense alteració superficial
Resistència als àcidsSense alteració superficial
Resistència al clorur càlcicSense alteració superficial
Resistència al sulfur sòdicSense alteració superficial
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423.

carreteras. 1984.
* UNE 135-310-91 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizado.
Características y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135-330-98 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
* UNE 135-331-98 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas.
Características y métodos de ensayo.
MICROESFERES DE VIDRE:
* UNE-EN 1423 1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio,
granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDD1U0V1,BDD1U0U3,BDD1U020.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i
compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl.lic. A l'exterior ha de
figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.
MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
MICROESFERES DE VIDRE:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
* REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat
intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.
Ha de tenir un color uniforme.
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.
El formigó de les peces ha de complir alguna de les tres condicions següents:
a) Composició:
- Relació aigua-ciment<= 0,50
- Contingut de ciment en móduls de:
- Formigó en massa>= 200 kg/m3
- Formigó armat>= 250 kg/m3
b) Absorció d'aigua i resistència a compressió (UNE 127-011):
- Absorció d'aigua, en pes<= 6%
- Resistència a compressió (formigó sense armadures)>= 40 MPa
c) Permeabilitat a l'oxígen (UNE 127-011)<= 4 E-16 m2
Contingut d'ió clor en el formigó (% de la quantitat de ciment):
- Elements de formigó en massa<= 0,4%
- Elements de formigó armat<= 0,4%
Càrrega de trencament>= 30 kN/m2
Quantía mínima d'armadures (peces armades)2,0 cm2/m secció vertical
0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat
Gruix de paret de les peces:
- Per a DN <= 1000 mm>= 120 mm
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- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm>= 160 mm
- Per a DN > 1500 mm>= 200 mm
Llargària de l'encaix>= 2,5 cm
Irregularitats de la superfície del formigó:
- Diàmetre dels buits<= 15 mm
- Profunditat dels buits<= 6 mm
- Amplària de fissures<= 0,15 mm
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel)Ha de complir
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM)No hi ha d'haver
pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de ruptura (THM)>= 2 kg/cm2
Toleràncies:
- Diàmetre interior± (2 + 0,01 DN) mm
(Màxim de ± 15 mm)
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars± 5 mm
- Gruix de paret± 5%
- Alçària (el valor més gran de)± 1,5%
± 10 mm
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de)± 1,0% alçària útil
± 10 mm
- Desviació de les cares respecte a una recta
en peces quadrades o rectangulars± 0,5%
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127-011):
- Per a DN <= 1000 mm<= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de± 20 mm
± 0,01 DN
- Planor dels extrems:
- Per a DN <= 1000 mm<= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de± 20 mm
± 0,01 DN
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre
interior màxim i mínim als extrems)± 0,5% diàmetre nominal
- Ondulacions o desigualtats<= 5 mm
- Rugositats<= 1 mm
PEÇA REDUCTORA:
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix
del pou.
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.
PEÇA DE BASE:
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix
del pou.
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament
encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.
Gruix de la solera:
- Per a DN <= 1000 mm>= 120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1200 mm>= 160 mm
- Per a DN > 1200 mm>= 200 mm
Pendent superior dels llits hidràulics>= 5%
Alçària dels llits hidràulics>= DN tub sortida
>= 400 mm
>= 50% DN tub més gran
DN màxim tubs incidents<= DN mòdul base - 500 mm
Estanquitat (UNE 127-011)Ha de complir
Quantía mínima d'armadures2,5 cm2/m en dos direccions ortogonals
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
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- Identificació del fabricant o nom comercial
- Dimensions nominals
- Pressió de treball o indicació: Sanejament
- Identificació de la sèrie o data de fabricació
Emmagatzematge: Protegides del sol i les gelades. Assentades horitzontalment sobre superfícies planes, de manera
que no es trenquin ni s'escantonin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* UNE 127-011-95 EXP "Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión."
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZU002.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials complementaris per a l'execució de pous de registre.
S'han considerat els materials següents:
- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre
BASTIMENT I TAPA:
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.
Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar.
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al llarg de tot el seu
perímetre.
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu.
Pas útil:
- Diàmetre tapa 70 cmAprox. 65 cm
- Diàmetre tapa 60 cmAprox. 53 cm
Franquícia total entre tapa i bastiment>= 2 mm
<= 4 mm
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111)>= 18 kg/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)>= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments<= 10%
Contingut de fòsfor<= 0,15%
Contingut de sofre<= 0,14%
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament)± 2 mm
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzamentNul
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
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La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció34 - 50 kg/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474)>= 22 kg/mm2
Allargament a la ruptura>= 23%
Toleràncies:
- Dimensions± 2 mm
- Guerxament± 1 mm
- Diàmetre del rodó- 5%
GRAÓ DE FERRO COLAT:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
La peça no ha de tenir defectes interns o superficials, com porus, esquerdes, rebaves, inclusions de sorra, etc.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
Ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de residu superficial.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118)>= 38 kg/mm2
Allargament a la ruptura>= 17%
Contingut de perlita<= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament<= 4%
Toleràncies:
- Dimensions± 2 mm
- Guerxament± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per
a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.
La goma del junt ha de complir les condicions següents:
Duresa nominal (UNE 53-549)40 - 60 IRHD
Resistència a la tracció (UNE 53-510)>= 9 MPa
Allargament a trencament (UNE 53-510)>= 300%
Deformació remanent per compresió (UNE 53-511):
- A temperatura laboratori, 70 h<= 12%
- A 70°C, 22 h<= 25%
Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals (UNE 53-548):
- Duresa- 5 IRHD
+ 8 IRHD
- Resistència a la tracció- 20%
- Allargament a trencament- 30%
+ 10%
Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540)<= 0
+ 8%
Relaxació d'esforços a compresió (UNE 53-611):
- A 7 dies<= 16%
- A 90 dies<= 23%
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541)No s'ha de trencar cap proveta
Toleràncies:
- Duresa de la goma± 5 IRHD
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
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GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA:
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FERRO COLAT:
* UNE 36-118-73 "Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas
moldeadas."
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53-571-89 "Elastómeros. Juntas de estanqueidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje
y alcantarillado. Especificaciones de los materiales."
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZ3150,BDKZ3170,BDKZU110.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.
Ambdues peces han de ser planes.
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300.
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els assajos indicats a la
UNE 41-300.
La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a poder-la aixecar.
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment.
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- La classe segons la UNE 41-300
- El nom o sigles del fabricant
- Referència, marca o certificació si la té
Dimensions de la tapa:
- Dimensió nominal 420 x 420 ............................................................................................400 x 400 x 30 mm
- Dimensió nominal 620 x 620 ............................................................................................600 x 600 x 40 mm
Gruix de la fosa ......................................................................................................................................... >= 10 mm
Pes:
- Dimensió nominal 420 x 420 ............................................................................................................ >= 25 kg
- Dimensió nominal 620 x 620 ............................................................................................................ >= 52 kg
Franquícia entre la tapa i el bastiment ...................................................................................................... >= 2 mm
........................................................................................................................ <= 4 mm
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Resistència a la tracció de la fosa,
proveta cilíndirica (UNE 36-111) .................................................................................................... >= 18 kg/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1) ................................................................................................... >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments ......................................................................................................... <= 10%
Contingut de fòsfor.................................................................................................................................... <= 0,15%
Contingut de sofre ..................................................................................................................................... <= 0,14%
Toleràncies:
- Dimensions .............................................................................................................................................. ± 2 mm
- Guerxament ............................................................................................................................................. ± 2 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves
dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos."
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de
agua potable."
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y distribución de
agua potable."
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB1940U.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 45°C, amb
unions soldades o connectat a pressió.
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.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència del material, PE 50A
- Diàmetre nominal
- Gruix nominal
- Pressió nominal
- UNE 53-131
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
Tot en aquest mateix ordre.
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Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum
Contingut de negre de fum (UNE 53-375): 2,5% en pes
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
- 0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
- 20°C < T <= 25°C: 0,8 x Pn
- 25°C < T <= 30°C: 0,63 x Pn
- 30°C < T <= 35°C: 0,5 x Pn
- 35°C < T <= 40°C: 0,4 x Pn
- 40°C < T <= 45°C: 0,32 x Pn
T = temperatura d'utilització, Pn = pressió nominal
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min
Resistència a la tracció: >= 19 MPa
Allargament al trencament: >= 350%
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn): Sense pèrdues durant 1 min
Temperatura de treball: <= 45°C
Coeficient de dilatació lineal: 0,2 mm/m °C
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
┌─────────────────────────────────────┐
│ Pressió nominal │ Pressió de prova │
│ tub (bar) │ a 20°C (bar) │
│─────────────────│───────────────────│
│
4
│
12
│
│
6
│
19
│
│
10
│
30
│
└─────────────────────────────────────┘
Gruix de la paret i pes:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ PN 4 bar │ PN 6 bar │ PN 10 bar │
│──────│────────────────│────────────────│─────────────────│
│ DN │ Gruix │ Pes │ Gruix │ Pes │ Gruix │ Pes │
│ (mm) │ paret │(kg/m) │ paret │(kg/m) │ paret │(kg/m) │
│
│ (mm) │
│ (mm) │
│ (mm) │
│
│──────│────────│───────│────────│───────│────────│────────│
│ 10 │ - │ - │ - │ - │ 2,0 │ 0,05 │
│ 12 │ - │ - │ - │ - │ 2,0 │ 0,06 │
│ 16 │ - │ - │ - │ - │ 2,0 │ 0,09 │
│ 20 │ - │ - │ - │ - │ 2,0 │ 0,12 │
│ 25 │ - │ - │ 2,0 │ 0,15 │ 2,3 │ 0,2 │
│ 32 │ - │ - │ 2,0 │ 0,2 │ 2,9 │ 0,3 │
│ 40 │ 2,0 │ 0,25 │ 2,4 │ 0,2 │ 3,7 │ 0,4 │
│ 50 │ 2,0 │ 0,3 │ 3,0 │ 0,4 │ 4,6 │ 0,7 │
│ 63 │ 2,4 │ 0,5 │ 3,8 │ 0,7 │ 5,8 │ 1,1 │
│ 75 │ 2,9 │ 0,7 │ 4,5 │ 1,0 │ 6,8 │ 1,5 │
│ 90 │ 3,5 │ 1,0 │ 5,4 │ 1,4 │ 8,2 │ 2,1 │
│ 110 │ 4,2 │ 1,5 │ 6,6 │ 2,1 │ 10,0 │ 3,1 │
│ 125 │ 4,8 │ 1,9 │ 7,4 │ 2,7 │ 11,4 │ 4,1 │
│ 140 │ 5,4 │ 2,3 │ 8,3 │ 3,3 │ 12,7 │ 5,1 │
│ 160 │ 6,2 │ 3,0 │ 9,5 │ 4,4 │ 14,6 │ 6,7 │
│ 180 │ 6,9 │ 3,8 │ 10,7 │ 5,5 │ 16,4 │ 8,4 │
│ 200 │ 7,7 │ 4,7 │ 11,9 │ 6,8 │ 18,2 │10,4 │
│ 225 │ 8,6 │ 6,0 │ 13,4 │ 8,6 │ 20,5 │13,1 │
│ 250 │ 9,6 │ 7,4 │ 14,8 │ 10,6 │ 22,7 │16,2 │
│ 280 │ 10,7 │ 9,2 │ 16,6 │ 13,2 │ 25,4 │20,3 │
│ 315 │ 12,1 │ 11,7 │ 18,7 │ 16,7 │ 28,6 │25,7 │
│ 355 │ 13,6 │ 14,7 │ 21,1 │ 21,2 │ 32,3 │32,6 │
│ 400 │ 15,3 │ 18,7 │ 23,7 │ 26,9 │ 36,4 │41,4 │
│ 450 │ 17,2 │ 23,7 │ 26,7 │ 34,0 │ 41,0 │52,4 │
│ 500 │ 19,1 │ 29,2 │ 29,6 │ 41,9 │ 45,5 │64,6 │
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│ 560 │ 21,4 │ 36,6 │ 33,2 │ 52,5 │ - │ │
│ 630 │ 24,1 │ 46,3 │ 37,4 │ 66,5 │ - │ │
│ 710 │ 27,2 │ 58,7 │ 42,0 │ 84,4 │ - │ │
│ 800 │ 30,6 │ 74,3 │ 47,4 │107 │ - │ │
│1000 │ 38,5 │116 │ - │ - │ - │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ DN │ Tolerància │ Ovalació absoluta │
│ (mm) │ màxima │───────────────────────│
│
│ DN (mm) │ Tub │ Tub │
│
│
│ recte │ enrotllat │
│────────│────────────│─────────│─────────────│
│ 10 │ + 0,3 │ ± 0,2 │ ± 0,6 │
│ 12 │ + 0,3 │ ± 0,3 │ ± 0,8 │
│ 16 │ + 0,3 │ ± 0,4 │ ± 1,0 │
│ 20 │ + 0,3 │ ± 0,4 │ ± 1,2 │
│ 25 │ + 0,3 │ ± 0,5 │ ± 1,5 │
│ 32 │ + 0,3 │ ± 0,7 │ ± 2,0 │
│ 40 │ + 0,4 │ ± 0,8 │ ± 2,4 │
│ 50 │ + 0,5 │ ± 1,0 │ ± 3,0 │
│ 63 │ + 0,6 │ ± 1,3 │ ± 3,8 │
│ 75 │ + 0,7 │ ± 1,5 │ ± 4,5 │
│ 90 │ + 0,9 │ ± 1,8 │ ± 5,4 │
│ 110 │ + 1,0 │ ± 2,2 │ ± 6,6 │
│ 125 │ + 1,2 │ ± 2,5 │ ± 7,5 │
│ 140 │ + 1,3 │ ± 2,8 │ ± 8,4 │
│ 160 │ + 1,5 │ ± 3,2 │ ± 9,6 │
│ 180 │ + 1,7 │ ± 3,6 │
│
│ 200 │ + 1,8 │ ± 4,0 │
│
│ 225 │ + 2,1 │ ± 4,5 │
│
│ 250 │ + 2,3 │ ± 5,0 │
│
│ 280 │ + 2,6 │ ± 5,6 │
│
│ 315 │ + 2,9 │ ± 6,3 │
│
│ 355 │ + 3,2 │ ± 7,1 │
│
│ 400 │ + 3,6 │ ± 8,0 │
│
│ 450 │ + 4,1 │ ± 9,0 │
│
│ 500 │ + 4,5 │ ± 10,0 │
│
│ 560 │ + 5,0 │ ± 11,2 │
│
│ 630 │ + 5,0 │ ± 12,6 │
│
│ 710 │ + 5,0 │ ± 14,2 │
│
│
│ 800 │ + 5,0 │ ± 16,0 │
└─────────────────────────────────────────────┘
- Gruix de la paret:
┌────────────────────────────────────┐
│ Gruix nominal │ Tolerància màxima │
│ e (mm) │
(mm)
│
│───────────────│────────────────────│
│ 2,0
│
+ 0,4
│
│ 2,3 - 3,0 │
+ 0,5
│
│ 3,5 - 3,8 │
+ 0,6
│
│ 4,2 - 4,8 │
+ 0,7
│
│ 5,4 - 5,8 │
+ 0,8
│
│ 6,2 - 6,9 │
+ 0,9
│
│ 7,4 - 7,7 │
+ 1,0
│
│ 8,2 - 8,6 │
+ 1,1
│
│ 9,5 - 10,0 │
+ 1,2
│
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│

10,7
│
+ 1,3
│
│ 11,4 - 11,9 │
+ 1,4
│
│ 12,1 - 12,7 │
+ 1,5
│
│ 13,4 - 13,6 │
+ 1,6
│
│ 14,6 - 14,8 │
+ 1,7
│
│ 15,3
│
+ 1,8
│
│ 16,4 - 16,6 │
+ 1,9
│
│ 17,2
│
+ 2,0
│
│ 18,2 - 18,7 │
+ 2,1
│
│ 19,1
│
+ 2,2
│
│ 20,5
│
+ 2,3
│
│ 21,1 - 21,4 │
+ 2,4
│
│ 22,7
│
+ 2,5
│
│ 23,7
│
+ 2,6
│
│ 24,1
│
+ 3,9
│
│ 25,4
│
+ 4,1
│
│ 26,7 - 27,2 │
+ 4,3
│
│ 28,6
│
+ 4,5
│
│ 29,6
│
+ 4,7
│
│ 30,6
│
+ 4,8
│
│ 32,3
│
+ 5,1
│
│ 33,2
│
+ 5,2
│
│ 36,4
│
+ 5,7
│
│ 37,4
│
+ 5,9
│
│ 40,9
│
+ 6,4
│
│ 42,0
│
+ 6,5
│
│ 45,5
│
+ 7,1
│
│ 47,4
│
+ 7,4
│
└────────────────────────────────────┘
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors se
subministraran en trams rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de
ensayo."
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFB2830U,BFB2730U,BFB2630U,BFB2530U.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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DEFINICIÓ:
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 45°C,
amb unions soldades o connectats a pressió.
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.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència del material, PE 32
- Diàmetre nominal
- Gruix nominal
- Pressió nominal
- UNE 53-131
- Identificació del fabricant
- Any de fabricació
Tot en aquest mateix ordre.
Material (UNE 53-188)Polietilè de densitat baixa + negre de fum
Contingut de negre de fum (UNE 53-375)2,5% en pes
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització:
- 0°C < T <= 20°C1 x Pn
- 20°C < T <= 25°C0,75 x Pn
- 25°C < T <= 30°C0,56 x Pn
- 30°C < T <= 35°C0,44 x Pn
- 35°C < T <= 40°C0,36 x Pn
T = Temperatura d'utilització
Pn = Pressió nominal
Índex de fluïdesa<= 1 g/10 min
(segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg)
Resistència a la tracció>= 10 MPa
Allargament al trencament>= 350%
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn)Sense pèrdues durant 1 min
Temperatura de treball<= 40°C
LlargàriaRotlles <= 100 m
Coeficient de dilatació lineal0,2 mm/m °C
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Pressió nominal ¦ Pressió de prova ¦
¦ tub (bar) ¦ a 20°C (mm) ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
4
¦
10,5
¦
¦
6
¦
19
¦
¦
10
¦
30
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i pes:
+----------------------------------------------------------+
¦
¦ PN 4 bar ¦ PN 6 bar ¦ PN 10 bar ¦
¦------¦----------------¦----------------¦-----------------¦
¦ DN ¦ Gruix ¦ Pes ¦ Gruix ¦ Pes ¦ Gruix ¦ Pes ¦
¦ (mm) ¦ paret ¦(kg/m) ¦ paret ¦(kg/m) ¦ paret ¦(kg/m) ¦
¦
¦ (mm) ¦
¦ (mm) ¦
¦ (mm) ¦
¦
¦------¦--------¦-------¦--------¦-------¦--------¦--------¦
¦ 16 ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,15 ¦ 2,2 ¦ 0,2 ¦
¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦ 2,8 ¦ 0,3 ¦
¦ 25 ¦ 2,0 ¦ 0,25 ¦ 2,3 ¦ 0,2 ¦ 3,5 ¦ 0,4 ¦
¦ 32 ¦ 2,0 ¦ 0,3 ¦ 2,9 ¦ 0,4 ¦ 4,4 ¦ 0,7 ¦
¦ 40 ¦ 2,4 ¦ 0,5 ¦ 3,7 ¦ 0,7 ¦ 5,5 ¦ 1,1 ¦
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

¦ 50 ¦ 3,0 ¦ 0,7 ¦ 4,6 ¦ 1,0 ¦ 6,9 ¦ 1,5 ¦
¦ 63 ¦ 3,8 ¦ 1,0 ¦ 5,8 ¦ 1,4 ¦ 8,6 ¦ 2,1 ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta:
+---------------------------------------------+
¦ DN ¦ Tolerància ¦ Ovalació absoluta ¦
¦ (mm) ¦ màxima ¦-----------------------¦
¦
¦ DN (mm) ¦ Tub ¦ Tub ¦
¦
¦
¦ recte ¦ enrotllat ¦
¦--------¦------------¦---------¦-------------¦
¦ 16 ¦ + 0,3 ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,0 ¦
¦ 20 ¦ + 0,3 ¦ ± 0,4 ¦ ± 1,2 ¦
¦ 25 ¦ + 0,3 ¦ ± 0,5 ¦ ± 1,5 ¦
¦ 32 ¦ + 0,3 ¦ ± 0,7 ¦ ± 2,0 ¦
¦ 40 ¦ + 0,4 ¦ ± 0,8 ¦ ± 2,4 ¦
¦ 50 ¦ + 0,5 ¦ ± 1,0 ¦ ± 3,0 ¦
¦ 63 ¦ + 0,6 ¦ ± 1,3 ¦ ± 3,8 ¦
+---------------------------------------------+
- Gruix de la paret:
+------------------------------------+
¦ Gruix nominal ¦ Tolerància màxima ¦
¦ e (mm) ¦
(mm)
¦
¦---------------¦--------------------¦
¦ 2,0
¦
+ 0,4
¦
¦ 2,2 - 3,0 ¦
+ 0,5
¦
¦ 3,5 - 3,8 ¦
+ 0,6
¦
¦ 4,4 - 4,6 ¦
+ 0,7
¦
¦ 5,5 - 5,8 ¦
+ 0,8
¦
¦ 6,9
¦
+ 0,9
¦
¦ 8,6
¦
+ 1,1
¦
+------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y métodos de
ensayo."
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFWB1905,BFWB2805,BFWB2705,BFWB2605,BFWB2505,BFWB1605.
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal.lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del
tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

BG11U940.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYB - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB2905,BFYB2805,BFYB2705,BFYB2605,BFYB2505.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal.lacions interiors ......................................................................................................................... >= IP-417
- Instal.lacions exteriors........................................................................................................................ >= IP-437
Rigidesa dielèctrica ...................................................................................................................................>= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305) .................................................................................................................................... A
L'esquema d'instal.lació ha de seguir les normes UNESA.
Resistència a la flama (UNE 53-315) .................................................................................................. Autoextingible

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.

Subministrament: En caixes.
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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BG1A - ARMARIOS METÁLICOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1AC0BA.
1.DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS
DEFINICIÓN:
Armarios metálicos para servicio interior o exterior, con puerta.
Se han considerado los siguientes tipos de servicios:
- Interior
- Exterior
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una o dos puertas.
El cuerpo será de chapa de acero doblada y soldada, protegida con pintura anticorrosiva. Dispondrá de tapetes con
junta de estanqueidad para el paso de tubos y orificios para su fijación.
Tendrá una textura uniforme y sin defectos.
La puerta será del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos puntos.
Las bisagras de la puerta serán interiores y la abertura será superior a 120°.
El cuerpo, la placa de montaje y la tapa dispondrán de bornes de toma de tierra.
Espesor de la chapa de acero: >= 1 mm
Si la puerta tiene ventana, ésta será de metacrilato transparente.
INTERIOR:
La puerta tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado de protección.
Grado de protección para interior (UNE 20-324): >= IP-427
EXTERIOR:
La unión entre puerta y cuerpo se hará mediante perfiles adecuados y con juntas de estanqueidad que garanticen el
grado de protección.
Grado de protección para exterior (UNE 20-324): >= IP-557

DEFINICIÓ:
Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, estanc i no propagador de la flama.
Es consideraran els tubs de les resistències següents:
- Grau de resistència al xoc 5
- Grau de resistència al xoc 7
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2).
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill
per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a
instal.ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expresar en milímetres.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Resistència al xoc 5 ................................................................................................................................... IP-665
- Resistència al xoc 7 ................................................................................................................................... IP-667
Estabilitat a 60°C .................................................................................................................................................. > 1 h
Resistència a la flama (UNE 53-315) .................................................................................................. Autoextingible
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant.
- Marca d'identificació dels productes.
- El marcatge ha de ser llegible.
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.

2.CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Suministro: En cajas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas."

3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
BG380900.
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
BG2 - TUBS I CANALS
BG21 - TUBS RÍGIDS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG21032R,BG210520.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.
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.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
PURB218A1212
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Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de
canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG46 - CAIXES DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS

m de llargària necessària subministrada a l'obra.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BG46E020,BG46E010.
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación."
UNE 21-017-59 "Cables de cobre desnudos, semirrígidos, para conductores eléctricos."
BG3S - SUBJECCIONS I PROTECCIONS LÍNIES TRENADES
BG3S0032 - Caputxó 4 sortides cables 95 mm2
caputxó per a final de tub de protecció tipus cahors cp 90/4 ref. 566.003 per a diàmetre de tub de 90 mm amb
tres sortides de cable de 95 mm2.
Tarifa CAHORS 2000
BG3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG3ZE110.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
Conjunts d’elements necessaris per a l’empalmament dels conductors elèctrics.
CARACTERISTIQUES 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.
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure, conductors de coure nus,
conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
El material dels accessoris de connexionat ha de ser compatible amb el material del conductor.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les peces de contacte metàl.liques han d'estar protegides de la corrosió.
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a
seccionador de corrent.
Ha de poder incorporar indicador de fusió.
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Resistència a la calor ............................................................................................................................ Ha de complir
Resistència mecànica ........................................................................................................................... Ha de complir
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl.liques que subjectin el fusible per pressió i que
garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors.
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva
connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència del tipus de fabricant
- Tensió nominal
- Intensitat nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE 21-103-91 (1) 2R "Fusibles baja tensión. Reglas generales."
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores
y combinados fusibles."
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS DE CONNEXIO A TERRA
PURB218A1212
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BGW11000.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BGDZE020,BGDZE030.

DEFINICIÓ:
Parts proporcionals d'accessoris de caixes.
S'han considerat els tipus de caixes següents:
- De protecció
- De doble aïllament
- Per a quadres
- De derivació
- Generals de protecció i mesura

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col.locar superficiament.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia
principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra,
de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència dde terra.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb
suports de material aïllant.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE 20-378) .......................................................................................... Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-378) ................................................................................................. Ha de complir
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦ II o IV ¦
125
¦ <=50
¦
+----------------------------------------------+

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i
no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de
comptadors.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BGW21000.
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl.liques.

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 20-460-90/5-54 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta
a tierra y conductores de protección."

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un
metre de safata.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000.

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una
placa de connexió a terra.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure,
platines de coure o canalitzacions conductores.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus,
conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 - COLUMNES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BHM1E240,BHM1E13B.

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de
fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de
conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de
canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD2000.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de
connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025).
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o
exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 2% de la
superfície total.
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables
visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dimensions (mm) │
300x300x6
│ 400x400x10 │
│────────────────│───────────────────────────│──────────────│
│Alçària (m) │ 2,5 │ 4 │ 5 │ 6 │ 8 │ 10 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011) .....................................................M24 x 500 mm
Dimensions dels registres i de les portes ............................................................................... Segons UNE 72-402
Dimensions de la subjecció dels llums ................................................................................... Segons UNE 72-402
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany ........................................................................... >= 98,5%
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85) ....................................................................> 200 g/m2
Gruix mínim de la paret de la columna ...........................................................Segons Ordre MIE 19512/11.7.86
Si és de forma troncocònica:
Conicitat (C) ........................................................................................................................... 1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Alçària, columnes amb soldadura longitudinal ...................................................................................± 0,6%
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.................................................................................................................................................................. ± 25 mm
- Alçària, columnes sense soldadura longitudinal ................................................................................. ± 0,6%
.................................................................................................................................................................. ± 50 mm
- Rectitud ........................................................................................................................................................ ± 3%
..................................................................................................................................................................... 3 mm/m

No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM1 - COMPTADORS

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

DEFINICIÓ:
Comptadors d'aigua de llautó, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal.
Els comptadors de diámetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides.
S'han considerat els tipus següents:
- Volumètrics
- De velocitat

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 2531/18.12.85 - BOE 3.1.86.
Reial Decret 2642/18.12.85 - BOE 24.1.86.
Ordre MIE 19512/11.7.86 - BOE 21.7.86.
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias."

BJM11409.

BHMZ1006.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions,
mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins
l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i,
opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.

BHMZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DEFINICIO:
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs.
Es contemplen els següents elements:
- Conjunt de perns per a cimentació
- Conjunt d'elements per a fixació de pal d'acer sobre façana

COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports d'enllumenat i no han de disminuir
les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
La rosca no presentarà cap defecte en els seus fils.
CONJUNT DE PERNS PER A CIMENTACIÓ:
Material dels perns d’ancoratge ..................................................................................................................... F-1115

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió necessària de servei
- Instruccions d'instal.lació
- Cabal
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BJS - ELEMENTS PER A INSTAL.LACIONS DE REG
BJSB - ELECTROVALVULES

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar una columna, un bàcul o un braç mural.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BJSBU210,BJSBU120.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIO:
Vàlvules hidràuliques per regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament del pilot de tres vies es
realitza electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es produeix degut a l’acció d’un solenoide.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d’ obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d’ accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
- Potència expressada en W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que
gira 90°.
- Assentaments d'estanquitat per a la bola.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Pressió nominal (bar) │ Pressió prova (bar) │
│───────────────────────│──────────────────────│
│
10
│
>= 15
│
│
16
│
>= 24
│
└──────────────────────────────────────────────┘
Materials:
- Bola ............................................................................................................................................. Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat ................................................................................................................................. Tefló
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2 - PAPERERES
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA
BN31 - VALVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN31PM01,BN31PM02,BN31PM03,BN318420.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexions roscades interiorment.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ21U031.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la
base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin
el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part superior
de la paperera quedi a 80 cm del terra.
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària50 cm
Tipus d'acerA-37 b
Gruix de la planxa metàl.lica1 mm
Gruix de la planxa perforada1 mm
Toleràncies:
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Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits
d'impactes.

Amplària superior38,5 cm
Amplària inferior24,5 cm
Gruix de la planxa de la base>= 1 mm
Gruix de la planxa posterior>= 1,5 mm
Diàmetre dels tubs transversals>= 17 mm
Toleràncies:
- Dimensions± 10 mm

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col.locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits
d'impactes.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Dimensions± 10 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
BQ22 - PAPERERES PER A PENJAR
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ221034.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Papereres per a penjar.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub
- Papereres troncocòniques amb suports per a collar a paraments verticals
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de dur 3 platines de reforç,
una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de vertical per subjectar-la al suport.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
El tub de suport ha de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-lo a la base d'ancoratge, la part superior de la
paperera quedi a 80 cm del terra.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Diàmetre31 cm
Alçària53 cm
Desenvolupament de la planxa de la base10 x 5 x 2 x 0,5 mm
Desenvolupament de la planxa lateral42 x 13 x 2 x 2 mm
Platines horitzontals40 x 2 mm
Platines verticals35 x 2 mm
Protecció galvanitzada del conjunt>= 225 g/m2
Toleràncies:
- Dimensions± 10 mm
PAPERERA TRONCOCÒNICA:
Paperera per a adossar a un parament, constituïda per una part frontal de platines verticals, una part posterior de
planxa llisa i una base de planxa perforada.
Han de tenir tubs i platines de reforç a la part superior i inferior i dos elements per a subjectar-la al parament a la part
superior.
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
Alçària40 cm
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3PAM01,BR3PAM03,BR3PUA00.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal no adobada
- Terra vegetal
- Terra de bosc
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Roldor de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria
orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris<= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada<= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada<= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra50 - 75%
- Llim i argila< 30%
- Calç< 10%
- Matèria orgànica (MO)2% <= MO <= 10%
Composició química:
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- Nitrogen1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable)150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable)80 ppm (0,1/1000)
- pH6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra50 - 75%
- Llim i argila< 30%
- Calç< 10%
- Matèria orgànica> 4%
Composició química:
- Nitrogen1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable)150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable)80 ppm (0,1/1000)
- pH5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria4 - 16 mm
Calç< 10%
Densitat aparent seca680 kg/m3
ROLDOR DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç< 10%
pH6
Densitat aparent seca230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel.lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima25 mm
Composició:
- Cel.lulosa desfibrada40%
- Palla de cereal50%
- Paper reciclat60%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
TERRA VOLCÀNICA:
Subministrament: A granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de quantitat necessària subministrada a l'obra.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BR4 - PLANTES
BR45 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR45UD40,BR45UEX2,BR45UEX3.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres
- Arbusts
- Plantes aquàtiques
- Plantes crasses o suculentes
- Plantes de temporada
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En esqueix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda
solvència.
Ha de respondre als caràcters que determinen la seva espècie i la varietat cultivada.
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser proporcional.
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de les branques, les ramificacións i el fullatge, han de correspondre a l'edat de
l'individu, segons l'espècie-varietat.
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part
aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espècie,edat i mida de la planta.
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.
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la D.F.
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.
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.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser ............................................................ 2,5 - 8 cm
ARBRES:
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
PURB218A1212

PROJECTE REFORMA I ADEQUACIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL TENNIS MONTJUÏC

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s'ha de protegir també la part aèria.
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta ha d'estar retallada i amb abundant presència d'arrels secundàries.
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evitar que aquest perdi la seva humitat durant el transport i
subministrament; per això s'ha de col.locar dins d'envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la mida de la planta.
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plantació.
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra.
Volum mínim del contenidor:
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Perímetre │ Arbres fulla │ Arbres fulla │
│ (cm) │ caduca │ persistent │
│───────────│──────────────│───────────────│
│ 6-8 │ 15 l │ 10 l
│
│ 8-10 │ 15 l │ 10 l
│
│ 10-12 │ 25 l │ 15 l
│
│ 12-14 │ 25 l │ 15 l
│
│ 14-16 │ 35 l │ 25 l
│
│ 16-18 │ 35 l │ 35 l
│
│ 18-20 │ 50 l │ 50 l
│
│ 20-25 │ 50 l │ 80 l
│
└──────────────────────────────────────────┘
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i proporcionat a la seva part aèria.
Quan és protegit amb malla metàl.lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat.
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte.
ARBRES I ARBUSTS:
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
PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat
General".
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D/1993 "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. Subministramnet del material vegetal. Enfiladisses".
BR4U - BARREGES DE CESPITOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR4U1DR1,BR4U1DEX,BR4U1D05.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreges de cespitoses subministrades a peu d'obra.
DEFINICIÓ:
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En barreja
- En pa d'herba
- En esqueix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la D.F.
Les cespitoses de qualitat alta han d'estar constituïdes per varietats de fulles fines, denses i que exigeixen un
manteniment alt.
Les cespitoses de qualitat normal han d'estar constituïdes per varietats rústiques i resistents al trepig mecànic.
BARREJA:
Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda
solvència.
La barreja de llavors ha de ser de puresa superior al 90% del seu pes i de poder germinatiu no inferior al 80%.
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
No ha de tenir símptomes de malaties criptogàmiques, ni d'atacs d'insectes o d'animals rosegadors.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades.
Les barreges de llavors, pel que fa referència a varietats i quantitat de sembra, han de determinar-se, segons l'ús i
finalitat a que es vulguin destinar, d'acord amb la D.T.
PA D'HERBA O ESQUEIX:
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 pel 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.
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda
solvència.
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part
aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.
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:
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- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BARREJA:
Subministrament: En sacs o caixes.
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

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ESQUEIX O PA D'HERBA NO SUBMINISTRAT EN ROTLLES:
Subministrament: Amb la base de terra adequada per al tipus i la mida de la gleva. Si les condicions atmosfèriques o
de transport són molt desfavorables s'han de protegir les parts aèries i radicals.

D060M0B2,D060M0B1.

PA D'HERBA SUBMINISTRAT EN ROTLLE:
Subministrament: En rotlles sobre palets. S'han de descarregar a la zona a cobrir i han de posar-se el mateix dia.

DEFINICIÓ:
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a
l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca .................................................................................................................................. 0 - 2 cm
- Consistència plàstica ............................................................................................................................. 3 - 5 cm
- Consistència tova ................................................................................................................................... 6 - 9 cm
- Consistència fluida ............................................................................................................................. 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment ..................................................................................................................................... <= 0,65
Contingut de ciment .......................................................................................................................... <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants ......................................................................................................... <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice............................................................................................................... <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca .................................................................................................................................. Nul.la
- Consistència plàstica o tova ......................................................................................................... ± 10 mm
- Consistència fluida ......................................................................................................................... ± 20 mm

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARREJA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
PA D'HERBA O ESQUEIX:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTJ 08S/1993 "Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Implantació del material vegetal; Sembres i gespes."
D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 - GRANULATS
D039 - SORRES-CIMENT

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
D0391311.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la D.F.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La mescla s'ha de fer inmediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no pot ser superior a una
hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la
grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la
formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

DEFINICIÓ:
Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl.lics segons esquemes UNESA i muntada
superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
- Connexionat

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821,D0701461,D070A4D1,D0701641,D070A8B1.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ciment utilitzat:
- Morter de ciment blanc......................................................................................................................... BL I/42,5
- Altres .................................................................................................................................................... CEM I/32,5
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10 ................................................................................................................................ >= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 ................................................................................................................ >= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4 ............................................................................................................................... >= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3 ........................................................................................................................... >= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La
plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
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.

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Si es col.loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de
30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició ................................................................................................................................................... ± 20 mm
- Aplomat ....................................................................................................................................................... ± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
EG2 - TUBS I CANALS
EG21 - TUBS RÍGIDS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG21032R.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

DEFINICIÓ:
Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 5 o 7, connectat a pressió o
roscat.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i curvat
- La connexió o roscat dels trams

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo."
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG11U940.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin
canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició ................................................................................................................................................... ± 20 mm
- Alineació ...................................................................................................................................................... ± 2%
...................................................................................................................................................... <= 20 mm/total
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (totxos, plaques de
formigó, etc.).
Radis de curvatura:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┐
│Diàmetre del tub (mm) │ 9 │11 │13 │ 16 │ 21 │ 29 │ 32 │ 36 │ 40 │ 48 │
│───────────────────────│───│───│───│─────│────│────│────│────│────
│─────│
│Radi (cm) >=
│ 9 │11 │12 │ 13,5│ 17 │ 20 │ 20 │ 20 │ 25 │ 30 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘
Fondària de les rases ................................................................................................................................. >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos ...................................................... >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció ........................................................................................ >= 10 cm
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament
subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals .............................................................................................................................. <= 60 cm
- Trams verticals .................................................................................................................................... <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos ...................................................... >= 25 cm
Distància entre registres ........................................................................................................................ <= 1500 cm
Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────
┐
│D tub (mm) │ 9 │ 11 │ 13 │ 16 │ 21 │ 29 │ 32 │ 36 │ 40 │ 48 │
│───────────────│────│────│────│────│────│────│────│────│────│─────
│
│Distància (cm) │ 11 │ 17 │ 17 │ 25 │ 25 │ 30 │ 30 │ 30 │ 35 │ 35 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────
┘
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius ....................................................................... <= 3
Penetració del tub dins les caixes ...................................................................................................................... 1 cm
Toleràncies d'instal.lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de
l'angle en els canvis de direcció........................................................................................................... ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes ....................................................................................................... ± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Quan les unions són roscades, als extrems del tub ha d'haver-hi la rosca adequada.
Quan les unions són per pressió, l'eixamplament de la boca del tub s'ha de fer per escalfament.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal.lació inclou els accessoris i les fixacions.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219U010,F219UP10,F219UP11,F219UP13,F2190P02,F219WP10,F219VP20,F219VP10,F219U030,F2194AE3.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col.locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans addients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
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 D.T.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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 D.F.
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.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal.lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal.lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BORDILLO O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T.
PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PURB218A1212
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* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones."
F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21CV0B1,F21CV0B4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA
DEFINICIÓ:
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements de senyalització,
regulació i control de la circulació, així com de senyals d'informació a l'usuari.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
- Desmuntatge d'elements de senyalització de qualsevol tipus col·locats sobre suports, inclosos els accessoris de
suport de l'element
- Desmuntatge de suports de qualsevol tipus, inclòs l'enderroc de la fonamentació si s'escau
- Desmuntatge d'equips i accessoris elèctrics i de comunicacions de qualsevol tipus col·locats a l'exterior
- Desmuntatge d'equips i accessoris elèctrics i de comunicacions de qualsevol tipus col·locats a l'interior
- Desmuntatge d'equips per a pilones
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Desmuntatge d'elements de senyalització col·locats sobre suports:
- Totes les operacions de preparació, com és ara la desconnexió d’instal·lacions, proteccions, etc.
- Desmuntatge dels elements dels suports
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats
i condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i classificació
- Desmuntatge d'elements de suport de qualsevol tipus:
- Totes les operacions de preparació, com és ara la desconnexió d’instal·lacions, proteccions, etc.
- Desmuntatge dels elements dels suports
- Desmuntatge del suport pròpiament
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats
i condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i classificació
ENDERROC DELS FONAMENTS:
La profunditat d'enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per sota la cota més baixa del terraplè
o desmunt.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
En cap cas han de restar suports o elements de fixació sense retirar, si no indica expressament la D.T. o la D.F. En
aquest cas, s’han de senyalitzar i protegir.
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
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
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, comunicacions, hidràuliques, aire comprimit,
oleohidràuliques, etc.).
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests
punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, 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.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys
a les construccions pròximes.
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 D.F.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <=
2 m.
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 D.F.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
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.
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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que sobrin, s'han de
transportar a un abocador autoritzat.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament
estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituïda.
ELEMENTS REGULADORS DEL TRANSIT:
En aquelles obres en que es dugui a terme la retirada d'un element de regulació sense la interrupció del trànsit, es
disposarà algun altre sistema de regulació durant el període de temps que durin les obres, igualment efectiu, per tal de
que en cap moment quedi interrompuda la funció reguladora de l'element retirat.
ELEMENTS DE SUPORT:
S’han de retirar les fixacions en sentit invers al del seu muntatge, amb les precaucions necessàries per tal d’evitar que
es dobleguin.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo.
FONAMENTS:
S'ha de demolir de dalt a baix sense soscavar.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE D'ELEMENTS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS I DELS PROPIS SUPORTS:
Unitat de senyal realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la D.T.
DESMUNTATGE D'EQUIPS I ACCESSORIS ELÈCTRICS O DE COMUNICACIONS DE QUALSEVOL TIPUS COL·LOCATS A
L'INTERIOR O A L'EXTERIOR:
Unitat d'equip realment desmuntat amidat segons les especificacions de la D.T.
DESMUNTATGE DE CABLES DE POTÈNCIA I COMUNICACIONS:
m de llargària realment desmuntat amidat segons les especificacions de la D.T.
DESMUNTATGE D'EQUIPS PER A PILONES:
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Unitat realment desmuntada, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions
de la D.T.
CRITERIS GENERALS:
No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. També esta inclòs a la unitat d’obra el
pagament de cànon d’abocament i condicionament de l’abocador, així com a totes les operacions incloses en la
definició o condicions generals de les unitats d’obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ENDERROCS:
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones."
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció”
EQUIPS ELÈCTRICS O DE COMUNICACIONS:
"Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión"

veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
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
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR I CUNETA:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la D.T.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T.

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la D.T.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
F21DU200,F21DUP20.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó.
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
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 D.T.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix
nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 6 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
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221UP20.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics
- Esplanació en terreny de trànsit o roca
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, en el seu cas
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.
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Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el
desenvolupament de treballs posteriors.
Els forats existents o els deixats per l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han d'omplir amb terres de composició
homogènia del mateix terreny.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin 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

ESPLANACIÓ:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de
màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ........................................................................................................................................... ± 100 mm
- Nivells .................................................................................................................................................... ± 50 mm
- Planor ................................................................................................................................................. ± 40 mm/m

No hi ha normativa de compliment obligatori.
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222U300,F222U020,F222SP01,F222U010,F222U501.

CAIXA DE PAVIMENT:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ............................................................................................................................................. ± 50 mm
- Planor ................................................................................................................................................. ± 20 mm/m
- Amplària ................................................................................................................................................ ± 50 mm
- Nivells .................................................................................................................................................... + 10 mm
..................................................................................................................................................................... - 50 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
ESPLANACIÓ:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. Cal que es deixin els talussos que fixi la D.F.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins
de l'excavació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavació de rases i pous de fonaments o rases per a pas d'instal.lacions, amb mitjans mecànics o manuals.
S'han considerat les dimensions següents:
- Rases de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària
- Rases per a pas d'instal.lacions d'1 m de fondària, com a màxim
- Pous aïllats de 2 m fins a més de 4 m de fondària
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la P.O.
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 martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de compacitat igual.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions .................................................................................................................................................. ± 5%
.................................................................................................................................................................. ± 50 mm
- Replanteig parcial dels eixos .............................................................................................................. ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos .................................................................................................................. ± 50 mm
- Nivells .................................................................................................................................................... ± 50 mm
- Planor ................................................................................................................................................. ± 20 mm/m
- Aplomat o talús de les cares laterals ......................................................................................................... ± 2°

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins
l'excavació.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.

- 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 D.F.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la D.F.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., 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 facin 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 hi ha normativa de compliment obligatori.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227RPUF,F227U100.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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:
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228UP12,F228U010.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el
mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F., en funció dels
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor ................................................................................................................................................. ± 20 mm/m
- Nivells .................................................................................................................................................... ± 30 mm
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o
de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs,
calç viva o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
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 D.F.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials
estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície
contínua de separació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut
màxim de 2 a 20 km
DINS DE L'OBRA:
Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària
que s'utilitzi.
A L'ABOCADOR:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a
útils, o siguin sobrants.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
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.
DINS DE L'OBRA:
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
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 aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F.

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA
F242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR:
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
AMB CONTENIDOR:
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del contenidor, i de gestió dels
residus.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix ........................................................................................................................ 15%
- Excavacions en terreny compacte............................................................................................................. 20%
- Excavacions en terreny de trànsit ............................................................................................................... 25%
ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.

F242UP20,F242UP00,F242S267,F242U100.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DEFINICIÓ:
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra amb dúmper o camió
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km

Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 - BASES DE TOT-U
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari.

F931201J.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la supefície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants .....................................................................................................................................+ 0
................................................................................................................................................- 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:
┌─────────────────────────────────────┐
│ TOT-U │ TRÀFIC │ NIVELL │
│────────────│─────────────│──────────│
│ Natural │ T0, T1 o T2 │ ± 20 mm │
│ Natural │ T3 o T4 │ ± 30 mm │
│ Artificial │ T0, T1 o T2 │ ± 15 mm │
│ Artificial │ T3 o T4 │ ± 20 mm │
└─────────────────────────────────────┘
- Planor ............................................................................................................................................. ± 10 mm/3 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de
tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i
30 cm.
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.
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 medis 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 D.F.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor.
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i
allisar.
TOT-U ARTIFICIAL:

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

TOT-U NATURAL:
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.
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 sobrecreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."
F936 - BASES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F936U008.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col.locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col.locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la
col.locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col.locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col.locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col.locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació d'elements de guiat de les màquines
- Col.locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la
base i d'una amplària de 3 mm.
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Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens
de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Resistència característica estimada del
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies ...................................................................................... >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix ......................................................................................................................................................... - 15 mm
- Nivell ...................................................................................................................................................... ± 10 mm
- Planor ................................................................................................................................................ ± 5 mm/3 m

Toleràncies d'execució:
- Replanteig ............................................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell ...................................................................................................................................................... ± 10 mm
- Planor ................................................................................................................. ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó.
COL.LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
Ha de quedar sobre una esplanada compactada.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del
formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F.
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del
formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
F96 - VORADES
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras."

F961U120,F961M128,F961U128,F961UM28.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Sobre base de formigó
- Sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la base
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col.locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
Pendent transversal ......................................................................................................................................... >= 2%
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

F97 - RIGOLES
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F974U010,F974U020.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col.locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la capa de morter
- Col.locació de les peces
- Col.locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
CONDICIONS GENERALS:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
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Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col.locades a fil i a tocar i en
alineacions rectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles
sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ............................................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell ...................................................................................................................................................... ± 10 mm
- Planor ................................................................................................................................................ ± 4 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
S'ha de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

en les cantonades.
Han de quedar al mateix pla.
Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F.
Base de formigó>= 15 x 7 cm
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ:
Toleràncies d'execució:
- Dimensions± 15 mm
- Escairat± 5 mm respecte el rectangle teòric
- Nivell± 10 mm
- Aplomat± 5 mm
- Planor± 5 mm/m
ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col.locades a tocar.
Junt entre les peces i el paviment>= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escossell± 3 mm
- Nivell+ 2 mm
- 10 mm
- Junts± 1 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F99 - ESCOSSELLS
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
F991ZM50.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'escossells per a voreres.
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents:
- Peces prefabricades de morter de ciment
- Totxanes o maons foradats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col.locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la base
- Humectació de les peces
- Col.locació de les peces rejuntades amb morter
- Arrebosat de l'escossell
CONDICIONS GENERALS:
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28
dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H12114,F9H18214.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T.
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Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat
que la resta de la capa.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la capa de rodadura .......................................................................................................... ± 10 mm
- Nivell de les altres capes .................................................................................................................... ± 15 mm
- Planor de la capa de rodadura .................................................................................................... ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes.............................................................................................................. ± 8 mm/3 m
- Regularitat superficial de la capa de rodadura....................................................................... <= 5 dm2/hm
- Regularitat superficial de les altres capes ............................................................................. <= 10 dm2/hm
- Gruix de cada capa ................................................................................................. >= 80% del gruix teòric
- Gruix del conjunt ...................................................................................................... >= 90% del gruix teòric

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificats o aigua
a la superfície.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat
possible.
La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui encara calenta i en
condicions de ser compactada.
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la
capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant
junts longitudinals.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què
inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la
tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m una de l'altra, i que les
longitudinals quedin a un mínim de 15 cm una de l'altra.
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de
permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar
transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. S'ha de realitzar
amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han
de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que
els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits.
Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície,
s'han de corregir segons les instruccions de la D.F.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui compactada, a la temperatura ambient i
amb la densitat adequada.

F9J12X50,F9J13R40.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d'acord amb les
seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels
assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent.
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme."
F9J - REGS SENSE GRANULATS
F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic.
S'han considerat els següents regs:
- Reg d'emprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'emprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per a la
seva aplicació en dues vegades.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir les condicions
especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un excés d'humitat.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat transversal.
On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar
els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
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En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de sorra capaç
d'absorbir el lligant.
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, en la seva totalitat, pel
tamís 5 mm (UNE 7-050).
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a
velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
FBA1 - MARQUES LONGITUDINALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA1B111,FBA1G110.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura ................................................................................................................................. 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ................................................................................................................................................. ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes ........................................................................................................ - 0%
............................................................................................................................................................................+ 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre ....................................................................................................... 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ..................................................................................... 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ................................................................................................ >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies .......................................................................................................................... >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies ........................................................................................................................ >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies ........................................................................................................................ >= 100 mcd/lx m2
- Color groc........................................................................................................................... >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós ............................................................................................................ >= 0,30
- Sobre paviment de formigó ......................................................................................................... >= 0,40
- Color groc.............................................................................................................................................. >= 0,20
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i,
en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i
anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a
mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat
del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i
barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents
elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera
fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la
de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra.
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar
visualment o mitjançant radio telèfon.
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Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una
sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la
qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions
auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a
donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del
formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus
que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de
la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales."
* UNE_EN 1436 1998 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas
sobre la calzada."
ORDEN CIRC. 325/97 T Orden Circular 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo
referente a sus materiales constituyentes.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
8.3-IC Señalización de Obras
FBA3 - MARQUES SUPERFICIALS

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA3BB11.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora.
La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color
ni en la brillantor.
Les coordenades cromàtiques han d’estar dins del polígon definits pels vèrtex indicats a la taula següent (UNE EN1346):
+------------------------------------------------------------+
¦
¦ 1 ¦
2
¦ 3 ¦ 4 ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ X ¦ 0,355 ¦ 0,305 ¦ 0,285 ¦ 0,335 ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ Y ¦ 0,355 ¦ 0,305 ¦ 0,325 ¦ 0,375 ¦
+------------------------------------------------------------+
Dosificació de pintura ................................................................................................................................. 720 g/m2
Factor de luminància (Marques color blanc) (UNE EN-1346):
- Sobre paviment bituminòs ................................................................................................................ >= 0,30
- Sobre paviment formigó .................................................................................................................... >= 0,40
Resistència a la relliscada (SRT: Skid Resistence Tester, UNE EN-1346)) ........................................ >= 0,45 SRT
Toleràncies d'execució:
- Replanteig ................................................................................................................................................. ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes ........................................................................................................ - 0%
.................................................................................................+ 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre ....................................................................................................... 480 g/m2
Coeficient lluminància retroreflexada (RI) (UNE EN-1346):
- Als 30 dies ........................................................................................................................ >= 300 mcd/m2.lx
- Als 180 dies ...................................................................................................................... >= 160 mcd/m2.lx
- Als 365 dies ...................................................................................................................... >= 100 mcd/m2.lx
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CARRETERES:
Visibilitat nocturna (UNE 135-200/1) ...................................................................................... >= 150 mcd/lx m2
Visibilitat diürna (UNE 135-200/1):
- Color blanc ..................................................................................................................................................... 0,30
- Color groc ...................................................................................................................................................... 0,20
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ..................................................................................... 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ................................................................................................ >= 0,45
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No es pot treballar amb temperatures inferiors a 10°C o vents superiors a 40 km/h.
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions
auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
La superfície d’aplicació ha de ser rugosa, per facilitar l’adherència de la pintura, si la superfície on s'ha d'aplicar la
pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència
suficient.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus
que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, i la D.F. l'ha d'aprovar.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
En zones de trànsit, es senyalitzarà convenientment la zona afectada per les obres. La senyalització ha de complir la
norma 8.3-IC.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de
la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales."
* UNE 135-200-94 1 "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas viales. Características y
métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales."
* UNE EN 1436-98 “Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre
calzada”.
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB11111,FBB11241.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

DEFINICIÓ:
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
- Plaques amb senyals d'informació
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
- Rètols
S'han considerat els llocs de col.locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la D.F.
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva
orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió
situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada>= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135-312 i UNE 135314.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE
RUTA:
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada per la D.F.
RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la
Instrucción de Carreteras.
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VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

RÈTOLS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB22401.

VIALS PÚBLICS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
8.1-IC "Instrucción de Carreteras. Señalización Vertical."

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
- Plaques amb senyals d'informació
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
- Rètols
S'han considerat els llocs de col.locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la D.F.
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva
orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat ...................................................................................................................................................... ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió
situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada ................................................................................................................................. >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135-312 i UNE 135314.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE
RUTA:
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra segons les especificacions de la D.T., i aprovada per la D.F.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZ1125.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col.locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locat clavat a terra
- Col.locat formigonat a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col.locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col.locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la D.T., amb les correccions de replanteig aprovades per la D.F.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada
mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin
separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat de la senyal
o rètol que li correspongui.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig± 5 cm
- Alçària+ 5 cm
- 0 cm
- Verticalitat± 1°
COL.LOCAT FORMIGONAT:
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies>= 0,9 x 125 kp/cm2
Fondària d'ancoratge> 40 cm
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F.
COL.LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.
COL.LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
No s'ha de col.locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J53U8,FD5J53U9.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col.locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la solera
- Col.locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona
adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Resistència característica estimada
del formigó de la solera (Fest) als 28 dies .........................................................................................>= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix ..................................................................................................................................... ± 24 mm
- Dimensions interiors.............................................................................................................................. ± 5 D
............................................................................................................................................................ > 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres......................................................................................................................................... ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm .......................................................................................................... + 0,05 e (<= 12 mm)
................................................................................................................................................................. - 8 mm
- e > 30 cm .............................................................................................................. + 0,05 e (<= 16 mm)
................................................................................................................................... - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Resistència característica estimada
del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies ..........................................................................>= 0,9 x Fck
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts .......................................................................................................................................... <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat...................................................................................................................... 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades ............................................................................................................. ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat ........................................................................................................... ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat ........................................................................................................... <= 1,8 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
INTERCEPTORS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
FD7 - CLAVEGUERES
FD75 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FD75MC04.
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial."
FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5ZUJJ5,FD5ZMJJ5.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del morter, si és el cas
- Col.locació del bastiment i/o la reixa
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans
amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de les
parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el
seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre.
La reixa col.locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament ............................................................................................................................................. ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment ................................................................................ - 10 mm
..................................................................................................................................................................... + 0 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de clavegueró, claveguera o col.lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats, col.locats sobre
llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat
o rajola ceràmica col.locats amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la solera de formigó
- Col.locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a
cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas
de tubs ovoides.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o
buits a la massa.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de maó foradat o
de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de
la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de
condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat>= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat>= 60 cm
Amplària de la rasa :
- Tubs circulars>= diàmetre nominal + 40 cm
- Tubs ovoides>= diàmetre menor + 40 cm
Pressió de la prova d'estanquitat<= 1 kg/cm2
Argollat de formigó:
- Gruix de l'anella>= 5 cm
<= 10 cm
- Amplària de l'anella>= 20 cm
<= 30 cm
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió
del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent,
assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el
correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir
de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.

- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes< 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204)Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152)Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix>= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest)>= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert
de rasa.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal.lada.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones."
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje."
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial."

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG32356,FDG35356.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de diàmetre, o combinacions de tubs
de fibrociment NT i PVC, col.locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
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FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG5235U.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Canalitzacions amb dos tubs de polietilè corrugat de 125 cm de diàmetre, col.locats en una rasa i recoberts de
formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix .......................................................................................... >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ......................................................................... >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)

DEFINICIÓ:
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ......................................................................... >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera................................................................................................................................. ± 20 mm
- Aplomat de les parets ........................................................................................................................... ± 5 mm
- Dimensions interiors ................................................................................................... ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret ................................................................................................................. ± 1% gruix nominal
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert
de rasa.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK3UR30.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK254D3,FDK254DY,FDK2UR10,FDK2UR20,FDK2A4D3.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIO:
Pericó de parets de maó calat col.locat sobre llit de grava.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret. El revestiment
sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Gruix de l'arrebossat .................................................................................................................................... >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera ................................................................................................................................ ± 20 mm
- Aplomat de les parets ........................................................................................................................ ± 10 mm
- Planor de la fàbrica .......................................................................................................................... ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat ........................................................................................................................ ± 3 mm/m
- Dimensions interiors ................................................................................................... ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret ................................................................................................................. ± 1% gruix nominal

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB - TUBS DE POLIETILE
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70%
de la resistència prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDKZ3155,FDKZ3175.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col.locació del morter d'anivellament
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment .......................................................................................................... ± 2 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB1945U.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se indiferentment al llarg del seu
recorregut, trams lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locat superficialment
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà:
- Replanteig de la conducció
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció
Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat:
- Comprovació i preparació del pla de suport
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció
En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels accessoris. La variació del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva
col.locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats.
Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el
tipus d'unió definit per a la canalització.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Polietilè │
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│ A 0°C │ <= 50 x Dn │
<= 40 x Dn
│
│ A 20°C │ <= 20 x Dn │
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic.
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
Distància entre suports:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────
─┐
│
│ Polietilè densitat alta │ Polietilè densitat baixa │
│──────│─────────────────────────────│─────────────────────────────
─│
│ DN │ Trams │ Trams │ Trams │ Trams
│
│ (mm) │ verticals │ horitzontals │ verticals │ horitzontals │
│
│
(mm) │ (mm) │
(mm) │ (mm)
│
│──────│──────────────│──────────────│──────────────│──────────────
─│
│ 10 │
200 │ 150
│
│
│
│ 16 │
│
│
310 │ 240
│
│ 20 │
400 │ 300
│
390 │ 300
│
│ 25 │
500 │ 375
│
490 │ 375
│
│ 32 │
640 │ 480
│
630 │ 480
│
│ 40 │
800 │ 600
│
730 │ 570
│
│ 50 │ 1000 │ 750
│
820 │ 630
│
│ 63 │ 1260 │ 945
│
910 │ 700
│
│ 75 │ 1500 │ 1125
│
│
│
│ 90 │ 1800 │ 1350
│
│
│
│ 110 │ 2200 │ 1650
│
│
│
│ 125 │ 2500 │ 1875
│
│
│
│ 140 │ 2800 │ 2100
│
│
│
│ 160 │ 3200 │ 2400
│
│
│
│ 180 │ 3600 │ 2700
│
│
│
│ 200 │ 4000 │ 3000
│
│
│
│ 225 │ 4500 │ 3375
│
│
│
│ 250 │ 5000 │ 3750
│
│
│
│ 315 │ 6300 │ 4725
│
│
│
│ 400 │ 8000 │ 6000
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────
─┘
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Les canonades per a gas amb
tub de densitat mitjana col.locades superficialment, s'han d'instal.lar dins d'una beina d'acer.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals,
trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a
canvis de temperatura.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 5 cm. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit
rodat i >= 80 cm en cas contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la
connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió
cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la
unió.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de
rentar-la.
COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, a més, la repercussió de
peces especials per col.locar.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

PURB218A1212
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FFB2 - TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB2835U,FFB2735U,FFB2635U,FFB2535U.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Polietilè │
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│ A 0°C │ <= 50 x Dn │
<= 40 x Dn
│
│ A 20°C │ <= 20 x Dn │
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.

DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tub extruït de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
- Polietilè de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 45°C
- Polietilè de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat: correspon a xarxes on poden donar-se indiferentment al llarg del seu
recorregut, trams lineals, equilibrats o amb predomini d'accessoris (instal.lacions d'obres d'enginyeria civil)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locat superficialment
- Col.locat al fons de la rasa per enterrar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Instal.lacions amb grau de dificultat mitjà:
- Replanteig de la conducció
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció
Instal.lacions per a enterrar, sense especificació del grau de dificultat:
- Comprovació i preparació del pla de suport
- Col.locació dels tubs en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la conducció
En les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, no s'inclou la col.locació dels accessoris. La variació del
grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris, per tant, la seva
col.locació es considera una unitat d'obra diferent.

COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament respecte a
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic.
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
Distància entre suports:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────
─┐
│
│ Polietilè densitat alta │ Polietilè densitat baixa │
│──────│─────────────────────────────│─────────────────────────────
─│
│ DN │ Trams │ Trams │ Trams │ Trams
│
│ (mm) │ verticals │ horitzontals │ verticals │ horitzontals │
│
│
(mm) │ (mm) │
(mm) │ (mm)
│
│──────│──────────────│──────────────│──────────────│──────────────
─│
│ 10 │
200 │ 150
│
│
│
│ 16 │
│
│
310 │ 240
│
│ 20 │
400 │ 300
│
390 │ 300
│
│ 25 │
500 │ 375
│
490 │ 375
│
│ 32 │
640 │ 480
│
630 │ 480
│
│ 40 │
800 │ 600
│
730 │ 570
│
│ 50 │ 1000 │ 750
│
820 │ 630
│
│ 63 │ 1260 │ 945
│
910 │ 700
│
│ 75 │ 1500 │ 1125
│
│
│
│ 90 │ 1800 │ 1350
│
│
│
│ 110 │ 2200 │ 1650
│
│
│
│ 125 │ 2500 │ 1875
│
│
│
│ 140 │ 2800 │ 2100
│
│
│
│ 160 │ 3200 │ 2400
│
│
│
│
│
│
│ 180 │ 3600 │ 2700
│ 200 │ 4000 │ 3000
│
│
│
│ 225 │ 4500 │ 3375
│
│
│
│ 250 │ 5000 │ 3750
│
│
│
│ 315 │ 6300 │ 4725
│
│
│
│ 400 │ 8000 │ 6000
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────
─┘
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Les canonades per a gas amb
tub de densitat mitjana col.locades superficialment, s'han d'instal.lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs,
etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats.
Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el
tipus d'unió definit per a la canalització.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.
S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El tub es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
El tub s'ha de col.locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a
canvis de temperatura.
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La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu, de gruix >= 5 cm. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per tongades de 20 cm, si no hi ha de passar trànsit
rodat i >= 80 cm en cas contrari. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
L'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la
connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió
cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la
unió.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de
rentar-la.

1.DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
DEFINICIÓN:
Armarios con puerta o tapa, empotrados, montados superficialmente o fijados a columna.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Colocación y nivelación
CONDICIONES GENERALES:
El armario quedará fijado solidamente al paramento o a la columna por un mínimo de cuatro puntos. La columna
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
Cuando incorporan puerta:
La puerta abrirá y cerrará correctamente.
Cuando llevan tapa, ésta encajará perfectamente en el cuerpo del armario.
El armario quedará conectado a la toma de tierra.
La posición será la fijada en la D.T.
Cuando se coloque fijado a columna, ésta cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
Tolerancias de instalación:
- Posición: ± 20 mm
- Aplomado: ± 2%
2.CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

COL.LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts.
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.

3.UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.
4.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
FG2 - TUBS I CANALS
FG22 - TUBS FLEXIBLES DE PVC

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal.lacions en les que a la P.O. s'especifica el grau de dificultat com a mitjà s'inclou, a més, la repercussió de
peces especials per col.locar.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 - CAJAS Y ARMARIOS
FG1A - ARMARIOS METÁLICOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG221K2K,FG221L2K,FG22RG1K,FG22TD1K.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tub flexible corrugat de PVC, de grau de resistència al xoc 5 o 7.
S'han considerat els tipus següents:
- Sense malla metàl.lica
- Amb malla metàl.lica
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Encastat
- Muntat sobre sostremort
- Muntat a sota d'un paviment
- Muntat com a canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i fixació o col.locació

FG1AC03B.
CONDICIONS GENERALS:
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El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes
de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius ....................................................................... <= 3
Toleràncies d'instal.lació:
- Penetració del tub dins les caixes ....................................................................................................... ± 2 mm
MALLA METÀL.LICA:
S'ha de fixar a les caixes corresponents per mitjà de racords metàl.lics apropiats, amb casquets de plàstic de rosca DIN
4430.
La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el racord.
Penetració del tub dins les caixes ...................................................................................................................... 1 cm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140 mm.
Recobriment de guix ................................................................................................................................... >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.

FG38E355.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer
galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes
de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius ....................................................................... <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció .......................................................................... >= 10 cm
Fondària de les rases ................................................................................................................................. >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons ............................................................................................................ 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons ............................................................................................. ± 10 mm

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i
safates.
Distància entre fixacions ............................................................................................................................ <= 75 cm

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles
obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó,
etc.).

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargaria instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

FGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA
FGF4 - PROTECCIONS CONVERSIONS ELÈCTRIQUES
FGF4010B - Conversió aèria-soterrada amb línia de telefonia a caixa en façana o suport. inclou tots els materials i
treballs per intal·lar-la (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub pvc rígid, caputxó superior per a 4 sortides,
abraçadores,etc..). subministrament i instal·lació. (unitat d'amidament: unitat)

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRADA AMB LÍNIA RV 3 X 50 + 50 AL A CAIXA EN FAÇANA O SUPORT
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
Per a poder realitzar aquesta unitat caldrà:
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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1Oficial 1a electricista
1Ajudant electricista
Per a fer aquesta unitat s’hi tiraran 2,5 hores

FJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
FJMZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
FJMZUR30 - Connexió a la xarxa general. inclou els drets de la companyia, el comptador volumètric per a escomesa
de 6 m3/h, el ramal de 40 mm, connexions, permisos i accessoris

Rd = 1 ut/ 2,50 hores = 0.40 ut/hora
Altres elements que hi manquen:
1Taladre
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1 - COLUMNES

FJS - ELEMENTS PER A INSTAL.LACIONS DE REG
FJS6 - ELECTROVALVULES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS6FO01.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHM1E510,FHM1E13B.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de
formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa.
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal.lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402.
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat ..................................................................................................................................... ± 10 mm/3 m
- Posició ................................................................................................................................................... ± 50 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

DEFINICIO:
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Es col.locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris
corresponents
Caldrà sotmetre la instal.lació de l’element a la consideració dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardin, Institut Municipal.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició ................................................................................................................................................... ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
La unió enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de treure en el moment d'executar les
unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FN - VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO
FN3 - VALVULES D'ESFERA
FN31 - VALVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos."
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias."
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales."

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN318424.
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'instal.lació:
- Posició ................................................................................................................................................... ± 30 mm

DEFINICIÓ:
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera
CONDICIONS GENERALS:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera ....................................................................................................................................... 80 cm
Ancoratge del braç de suport................................................................................................................. >= 15 cm
Dimensions dels daus .............................................................................................................. >= 30 x 30 x 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària .................................................................................................................................................... ± 20 mm
- Verticalitat ............................................................................................................................................. ± 10 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de treure en el moment d'executar les
unions.

FQ221037.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ2 - PAPERERES
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ21U031.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FQ22 - PAPERERES PER A PENJAR

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Papereras per a penjar de la paret o d'un suport.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub ancorada amb un dau de formigó
- Papereres troncocòniques collades a paraments verticals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col.locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Alçària de la paperera ....................................................................................................................................... 80 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària .................................................................................................................................................... ± 20 mm
- Verticalitat ............................................................................................................................................. ± 10 mm
PURB218A1212
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PAPERERAS AMB SUPORT ANCORAT A UN DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport................................................................................................................... >= 15 cm
Dimensions del dau ................................................................................................................. >= 30 x 30 x 30 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col.locats dins de les anelles de suport, fixades a la paret.
Platines de fixació........................................................................................................................................25 x 4 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col.locació.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la terra tingui la
permeabilitat adequada.
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar l'aireig del terra.
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la D.F.
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la D.T., o en el seu defecte per les que digui la
D.F.
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar en dues parts: per una
banda la superficial i per l'altre la profunda.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador
autoritzat.

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLOT:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RASA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

* NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de
plantació".
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

FR2GU060.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
FR3PU105.
DEFINICIÓ:
Excavació per a plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
- Clot
- Rasa
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents:
- Càrrega sobre camió
- Escampada al costat de l'excavació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Amb càrrega de terres:
- Replanteig dels clots o rases per excavar
- Extracció de les terres
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió
Amb escampada de terres:
- Replanteig dels clots o rases per excavar
- Extracció de les terres
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades
CONDICIONS GENERALS:
L'excavació ha de quedar a la situació prevista.
Les parets de l'excavació han de ser estables.
Toleràncies d'execució:
- Volum ......................................................................................................................................................... ± 10%
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Grànuls de poliestirè
- Argila expandida
- Palet de riera
- Sauló
- Sorra
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica
- Roldor de pi
- Torba
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni
matèria orgànica.
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
PURB218A1212
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Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral.leles a l'explanada, sense produir danys a les plantacions
existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar immediatament.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua
superficial.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
FR45 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA PERSISTENT

L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part aèria.
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, proporcionat a la seva part
aèria.
Quan és protegit amb malla metàl.lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 D.F. S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical,
cubrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de
proteccions pel vent fort i el sol directe.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d'arrels secundàries.
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d'anar desprovistos de fullatge i amb una
esporgada de la part aèria proporcional a la part radicular.

FR45UD40,FR4500EX.

SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S'ha de col.locar dins
d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores.
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir amb les condicions d'humitat adequades.

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DEFINICIÓ:
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres
- Arbusts
- Plantes aquàtiques
- Plantes crasses o suculentes
- Plantes de temporada
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En esqueix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- 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

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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. S'ha d'evitar l'acció
directa del vent i del sol sobre la part aèria.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de
tenir una temperatura temperada.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat
general".
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. Arbust".
ENFILADISSES:
* NTJ 07I/1995 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses".
FR6 - PLANTACIÓ
FR64 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA PERSITENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR64U010,FR64RSBX.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres
- Arbusts
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada

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, en especial les de major diàmetre.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
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.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de
terra.
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.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

CONDICIONS GENERALS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se,
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures
adequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar) ...........................................................................................± 10 cm

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F.
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.
Dimensió mínima del clot de plantació
- Arbres:
- Amplària .............................................................................................2 x diàmetre de les arrels o pa de terra
- Fondària ...........................................................................................1,5 x fondària de les arrels o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària .................................................................................. diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col.locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de
dipositar les arrels.
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals.
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de
fondària.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última
de la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o
sòl excessivament mullat.

DEFINICIÓ:
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbusts
- Plantes herbàcies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Protecció de la superfície sembrada

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.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

* NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de
plantació".
FR7 - SEMBRES
FR71 - SEMBRES DIRECTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR71REX2,FR71REX1.

CONDICIONS GENERALS:
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la D.T.; en cas de suposar una disminució de la capacitat de
germinació deguda al temps, existència de formigues, etc, s'ha de augmentar proporcionalment aquesta quantitat.
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl.
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuïr uniformement sobre el sòl.
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge alt de matèria orgànica de
color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny.
El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar suficientment airejada.
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit.
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor.
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades.
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors.
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La llavor s'ha de col.locar a una profunditat entre una i dues vegades la seva dimensió major. En cap cas aquesta
cobertura ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm.
La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la llavor amb productes granulars de grandària similar per a facilitar una
distribució uniforme.
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder germinatiu
previstos.
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina.
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i materials aportats.

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PLANTACIÓ D'HERBÀCIES:
No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap de quatre setmanes.
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el corró el dia anterior.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

El tutor s'ha de col.locar en el moment de la plantació, tenint cura de no trencar les arrels, ni desfer el pa de terra.
No s'ha de fer mal a l'arbre ni produir deformacions al tutor durant el procés d'execució.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Reglament de l'Associació Internacional d'Assaigs de Llavors.
* NTJ 08S/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes".
FR8 - OPERACIONS POST-PLANTACIÓ
FR82 - PROTECCIONS D'ARBRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR82REXE,FR820003.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Protecció d'arbres amb dues peces unides per cargols Allen.
S'han considerat els materials següents:
- Platines verticals d'acer pintat
- Planxa desplegada d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació de les peces de protecció
- Unió de les peces
- Fixació del protector
CONDICIONS GENERALS:
El tutor ha de quedar vertical, el més centrat possible amb el tronc de l'arbre, evitant el contacte amb aquest.
La unió entre tutor i arbre ha de ser flexible i no abrasiva.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat ............................................................................................................................................. ± 20 mm
- Ressalt entre els dos elements del protector................................................................................. + 1,5 mm
PLANXA DESPLEGADA:
Ha d'estar fixat per l'angular inferior a la tapa de l'escossell mitjançant cargols i femelles.
El diàmetre exterior de les platines de fixació del protector ha de ser superior al diàmetre de la tapa de l'escossell.
Diàmetre protector respecte la tapa de l'escossell ............................................................................. >= 0,5 cm
PLATINES VERTICALS:
Ha d'anar clavat al terra de l'escossell.
Llargària de fixació al terra ......................................................................................................................... >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Llargària de fixació al terra .................................................................................................................. ± 20 mm

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

HQU153N2.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, durant el
temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a
la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats +
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del
personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal
manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al
personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les
restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat
i Salut de l’obra.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat i
confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats
serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les
condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada,
així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn
d’implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o
infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre el
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“Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització temporal,
en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri
estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra.
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors
simultanis presents a cada fase d’obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
indústria de la construcción.
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
NBE-MV 102-1975 Acero laminado para estructuras de edificación.
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS
B - MATERIALS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES

Llargària>= 1 m
Pes específic>= 2500 kg/m3
Gelabilitat, després de 20 cicles (UNE 7-070)No ha de tenir defectes visibles
Toleràncies:
- Dimensions de la secció transversal± 10 mm
PEDRA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió (UNE 7-068)>= 1300 kg/cm2
Resistència al desgast (UNE 7-069)< 0,13 cm
PEDRA DE MARÈS:
Resistència a la compressió (UNE 7-068)>= 500 kg/cm2
Resistència al desgast (UNE 7-069)< 0,20 cm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PEDRA GRANÍTICA:
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras."
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2),
O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PEDRA DE MARÈS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5ZJJJ2,BD5ZJJJ3.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9613U11,B9613U21,B9613M21,B961MM21.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha
d'anar desbastada.
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

DEFINICIÓ:
Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves
- Bastiment de fosa grisa
- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa
- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines
- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer
BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
No han de tenir cops ni d'altres defectes.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és
rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge<= 60 cm
Llargària dels elements de fixació>= 30 mm
PURB218A1212
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Toleràncies:
- Alçària del bastiment± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix
de la reixa sigui el correcte)<= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa<= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment± 2 mm
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.
Separació entre traves<= 100 cm
Dimensions del tub de travada20 x 20 mm
Alçària del passamà de travada60 mm
BASTIMENT AMB REIXA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
La reixa ha de ser plana.
A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del fabricant.
Amplària màxima dels espais entre barrots:
- 0° <= A <= 45°<= 32 mm
- 45° <= A <= 135°<= 42 mm
Llargària màxima de l'espai entre barrots:
- 0° <= A <= 45°<= 170 mm
- 45° <= A <= 135°Sense límits
(A = angle de l'eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit)
Toleràncies:
- Dimensions± 1 mm
- Guerxament± 2 mm
- Planor± 1 mm
REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és
rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge<= 60 cm
Llargària dels elements de fixació>= 30 mm
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer>= 24 kg/mm2
Resistència a tracció de l'acer>= 34 kg/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat>= 360 g/m2
Puresa del zinc de recobriment>= 98,5%
ELEMENTS DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, etc.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
La peça ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de brutícia superficial.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa,
proveta cilíndrica (UNE 36-111)>= 18 kg/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)>= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments<= 10%
Contingut de fòsfor<= 0,15%
Contingut de sofre<= 0,14%
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat
previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que
alterin les seves característiques.
REIXA:
Subministrament: Embalades en caixes.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que
alterin les seves característiques.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, O BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Principios de construcción, ensayos tipo, marcado."
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de agua
potable."
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y distribución de
agua potable."
ELEMENTS DE FOSA GRISA:
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas."
* ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris."
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD759201,BD759005.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i
compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un tall recte
perpendicular a l'eix, sense rebaves.
No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés
d'emmotllament.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat del
tub, ni la capacitat de desguàs.
La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada
remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías deSaneamiento de
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Poblaciones" del MOPU.
Característiques dels tubs:
+---------------------------------------------------------------+
¦ DN ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix ¦Toleràncies del DN ¦
¦(cm) ¦
(kg/m)
¦ (mm) ¦
(mm)
¦
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦
¦ 20 ¦
>= 2500
¦ >= 25 ¦
±4
¦
¦ 30 ¦
>= 2500
¦ >= 35 ¦
±4
¦
¦ 40 ¦
>= 2500
¦ >= 40 ¦
±4
¦
¦ 50 ¦
>= 3000
¦ >= 45 ¦
±5
¦
¦ 60 ¦
>= 3600
¦ >= 52 ¦
±6
¦
¦ 70 ¦
>= 4200
¦ >= 59 ¦
±7
¦
¦ 80 ¦
>= 4800
¦ >= 66 ¦
±7
¦
¦ 90 ¦
>= 4800
¦ >= 70 ¦
±7
¦
¦100 ¦
>= 4900
¦ >= 74 ¦
±7
¦
¦120 ¦
>= 5500
¦ >= 82 ¦
±7
¦
¦150 ¦
>= 6000
¦ >= 95 ¦
±8
¦
¦200 ¦
>= 6000
¦>= 120 ¦
± 10
¦
+---------------------------------------------------------------+
Llargària>= 100 cm
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning<= 0,012
Resistència característica estimada a la compressió
del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica>= 275 kg/cm2
Estanquitat a 1 kg/cm2
de pressió interior (T.H.M.-73)No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de trencament (T.H.M.-73)>= 2 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal± 2%
- Gruix nominal± 5%
<= 3 mm
- Ovalació (diferència diàmetre
interior màxim i mínim als extrems)± 0,5% diàmetre nominal
- Rectitud± 5 mm/m
<= 10 mm

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl.lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre.
Es consideraran els tubs de les resistències següents:
- Grau de resistència al xoc 5
- Grau de resistència al xoc 7
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill
per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a
instal.ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expresar en milímetres.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Resistència al xoc 5IP-XX5
- Resistència al xoc 7IP-XX7
Estabilitat a 60°C> 1 h
Resistència a la flama (UNE 53-315)Autoextingible
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant.
- Marca d'identificació dels productes.
- El marcatge ha de ser llegible.
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Pressió de treball o indicació: Sanejament
- Identificació de la sèrie o data de fabricació
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats de
manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub.

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas."

Sant Joan Despí, desembre 2012
HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.

Hernando López, J. Andrés

López del Castillo, Fco. Javier

Sauqué i Brines, Joan

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG22 - TUBS FLEXIBLES DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22RG10,BG221K20,BG221L20,BG22TD10.

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP
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3. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
PROJECTE URBANITZACIÓ CENTRE MUNICIPAL TENNIS MONTJUÏC

DG

Documentació gràfica

DG.U

Urbanització

DG.U1

Plànols generals
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

Situació
Estat actual
Enderrocs
Ordenació general
Paviments
Estructura - contenció de terres
Enjardinat
Espais esportius
Sectors

Sector 1

Accés rodat (independent)

2.01.
2.02.
2.03.
2.04.

Ordenació general
Axonometrica, nova topogràfia
Estructura
Secció constructiva

DG.U2

DG.U3

DG.U4

DG.U5

DG.U6

Sector 2

Accés instal.lació edifici

3.01.
3.02.
3.03.

Ordenació general
Seccions generals
Estructura

Sector 3

Pistes tennis superiors-talussos

4.01.
4.02.
4.03.
4.04.

Ordenació general
Seccions generals
Estructura
Secció constructiva

Sector 4

Pàdels & Swingbol

5.01.
5.02.
5.03.
5.04.
5.05.
5.06.

Ordenació general
Seccions generals
Zona swingbol
Estructura1
Estructura2
Secció constructiva

HERNANDO & SAUQUÉ ARQUITECTES SLP

DG.U7

DG.U8

DG.U9

Sector 5

Tennis inferior

6.01.
6.02.
6.03.
6.04.

Ordenació general
Seccions generals
Estructura
Secció constructiva

Sector 6

Piscines

7.01.
7.02.
7.03.
7.04.
7.05
7.06
7.07

Ordenació general
Planta soterrani
Seccions generals
Estructura
Secció constructiva1
Secció constructiva2
Secció constructiva3

Sector 7

Tennis pista central

8.01.

Ordenació general

Sector 8

Aparcament

9.01.

Ordenació general

PURB218A1212

