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A. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL 

1.1. Objectiu i finalitat de la redacció del document 

L’objectiu d’aquest document és la realització del Projecte Executiu del nou equipament 

de les petanques i bitlles catalanes del municipi de Palau-solità i Plegamans. 

Actualment les bitlles catalanes no tenen cap seu concreta en l’actualitat, i per tant, és 

un dels objectius poder tenir un equipament municipal amb un espai a on practicar 

aquesta activitat sense ànim de lucre. 

El Club de Petanca de Palau de Plegamans és una entitat esportiva sense ànim de 

lucre que es dedica a fomentar la pràctica esportiva de la Petanca, aquesta es troba 

ubicada a la plaça de l’Alzina, de manera un tant precària, en un recinte no tancat i amb 

una seu social o edifici de serveis que s’ubica en un espai destinat a vialitat, i per tant 

es troba en fora d’ordenació. 

Un dels gran objectius és reubicar aquesta entitat esportiva en un espai amb un recinte 

tancat i amb un edifici amb una seu social molt més digne que l’actual. 

Per altra banda, l’espai a on es troba en l’actualitat el Club de la Petanca és un sistema 

d’equipaments força més gran i situat molt pròxim al centre urbà, en el qual està previst 

de realitzar un nou edifici municipal a on s’ubicarà la Biblioteca (equipament necessari i 

desitjat per molts dels ciutadans de Palau-solità i Plegamans).  

 

1.2. Promotor del projecte 

El promotor del projecte és el propi Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb C.I.F. 

P-0815500-D, i amb domicili fiscal a la plaça de la Vila núm.1, amb codi postal 08184 

del municipi de Palau-solità i Plegamans (Barcelona). 

1.3. Redacció 

Aquest Projecte Executiu de l’Equipament de les Petanques i de les Bitlles Catalanes 

s’ha redacta des dels Serveis Tècnics Municipals del propi Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans. 

1.4. Justificació i finalitat de l’actuació 

L’actuació que es vol realitzar amb la redacció d’aquest Projecte es justifica pel fet de 

realitzar una nova seu pel Club de la Petanca, realitzar un emplaçament definitiu pel 

Club de les Bitlles Catalanes i finalment, voler realitzar un nou i gran equipament en la 

ubicació actual de les petanques, al costat de la plaça de l’Alzina, amb la construcció  

d’una nova biblioteca.  
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1.5. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte és la realització del nou projecte de les petanques i bitlles 

catalanes on consta fonamentalment d’un tancament del recinte, la pavimentació i 

enjardinament d’aquest, la configuració en sauló de les pistes per a jugar a la petanca i 

a bitlles, i la realització de les instal·lacions i xarxes necessàries (aigua, electricitat, 

clavegueram, telefonia, telecomunicacions, enllumenat,...), així com la construcció de 

les seus socials definides en dos volums de planta baixa connectats amb un element 

comú (pèrgola). 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1. Situació i emplaçament 

L’àmbit d’actuació es troba situat en el centre del municipi de Palau-solità i Plegamans, 

en una illa delimitada pels carrers: al nord, pel c. Ter; a l’est, per l’Av. Ebre; al sud, pel c. 

Martí i Pol; i finalment a l’oest, pel c. Maria Aurèlia Campmany. 

Aquesta illa qualificada de sistema d’equipament es disposa al costat de la Riera de 

Caldes, pel seu costat oest, i al costat del Polígon de Can Cortés Sud, pel seu costat 

nord. 

 

Situació i emplaçament de l’equipament de les petanques i bitlles catalanes 

2.2. Descripció de l’àmbit 

El recinte de l’equipament de la petanca es situa en la punta de l’illa triangular 

qualificada d’equipament, just en la intersecció entre el c. Maria Aurèlia Campmany, el 

c. Martí i Pol i l’Av. Ebre. 

El recinte a on es situarà l’equipament de la petanca presenta una forma més o menys 

triangular, amb les mides següents: al nord, amb una línia recta de 57,52 m; a l’est, amb 

una línia continua formada per un tram recta de 42,80 m i un tram en corba de 17,50 m; 

al sud, amb una línia recta de 13,00 m; i finalment al oest; amb una línia recta de 51,83 

m. 

La superfície total del nou equipament de les petanques és de 1.863,04 m2sòl. 
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Àmbit d’actuació. Topogràfic 

El solar és força planer, tal com es pot veure en el plànol topogràfic que s’adjunta, tot i 

que presenta una certa pendent cap als llindars perifèrics dels carrers que l’envolten, 

disposant-se l’equipament en la part més alta. 

 

Plànol de la finca segons el cadastre 

L’equipament de la petanca es situa en el solar 14352 finca 02, segons les dades 

cadastrals. 
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2.3. Propietat  

La titularitat del sòl afectat per aquest projecte és de l’Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans, ja que els sòls que queden inclosos en aquesta futura actuació formen part 

en l’actualitat del sistema d’equipaments públics del municipi (propietat de l’Ajuntament) 

i una petita part pel que fa a l’entrada de l’equipament del sistema viari.  

2.4. Situació urbanística. Compliment del planejament vigent 

El planejament vigent és el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Palau-

solità i Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB el 23 d’abril de 2.015 i publicat el 

30 d’octubre de 2015. En conseqüència, qualsevol actuació en aquest àmbit acomplirà 

amb les determinacions urbanístiques de la normativa del POUM-2015.  

Tot el sòl, on s’ubica el recinte del nou equipament que es proposa de les petanques, es 

classifica de Sòl Urbà i es qualifica de sistema d’equipament (clau E), amb tres subclaus 

previstes (clau E3, E5, E8). 

En l’article 122 de les normes del POUM s’especifiquen els tipus d’equipaments, i en 

l’article 125 es determinen les condicions d’ús de cada tipus d’equipament. Els tipus 

d’equipaments (subclaus) i els seus usos específics son els següents: 
 

Equipament  Ús  

E3. Administratiu / serveis / proveïment Centres administratius de les diferents 
  Institucions estatals, autonòmica o local 

 (oficines, serveis, ajuntaments,  
 administracions, hisenda, consell comarcals), 
 mercats municipals, escorxadors, centres de 
 proveïment,... 

E5. Esportiu Instal·lacions i edificacions esportives, de 
  lleure, de esbarjo i serveis annexos. 

E8. Seguretat i protecció civil Policia, policia local, bombers, protecció 
  civil, jutjats 

 

L’article 127 de les normes del POUM ens defineix les condicions generals d’ordenació i 

edificació dels sistemes d’equipaments, que seguiran les següents determinacions: 

• S’adequarà a les característiques de l’edificació de la zona i a 
l’organització general del teixit urbà on es situï. 

• S’adequarà a l’edificabilitat, a les condicions arquitectòniques, al 
programa i a les necessitats funcional de l’equipament específic. 

• S’adequarà al paisatge de l’entorn i es resoldran arquitectònicament els 
problemes que ocasionin les parets mitgeres, evitant que quedin vistes. 

• En el cas que en els plànols normatius es grafiïn uns paràmetres o uns 
gàlibs per determinar la seva ordenació, aquests prevaldran sobre 
aquesta normativa escrita. 



PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 6 
 

• Es consideraran obligatòries les previsions d’aparcaments previstes en 
aquest POUM pels nous equipaments. 
 

 

Planejament vigent 

Tots els sistemes d'equipaments tindran un índex d'edificabilitat de 1,00 m2st/ m2sòl, tret 

d'aquells existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest POUM. que tindran com a 

mínim el sostre materialitzat si aquest és superior.  

Les condicions d’edificació dels nous equipaments o ampliació dels existents es 

regularan i s’ajustaran a les condicions paramètriques de la zona immediata o contigua 

o dominant en aquella àrea, en el cas que es situïn colindants a zones d’ordenació de 

l’edificació segons alineació a vial. 

Amb caràcter general, els nous equipaments o ampliacions dels existents es situaran, 

en una illa independent o colindants a zones d’ordenació de l’edificació en volumetria 

específica i d’edificació aïllada, i la seva regulació es realitzarà mitjançant una ordenació 

volumètrica específica. 

Els paràmetres generals d’edificació dels equipaments en ordenació volumètrica 

específica son els següents: 

- Edificabilitat:  1,00 m
2
st/m

2
sòl  

- Ocupació màxima parcel·la: 50% 

- Nombre màxim de plantes: PB+II 

- Alçada reguladora màxima: 11 
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- Distàncies als llindars de la parcel·la 5,00 m  

No obstant, encara que amb caràcter general els paràmetres dels equipaments queden 

definits per aquest document del POUM; mitjançant els plànols normatius, les 

condicions paramètriques de la zona immediata o contigua o dominant en aquella àrea, 

o pels paràmetres d’ordenació volumètrica específica anteriors; si per raons justificades 

convingués modificar-los, es redactarà un Pla especial que concretarà les condicions 

específiques, raonant els motius de la necessitat i dels canvis en relació al seu entorn. 

2.5. Compliment de la normativa esportiva vigent 

L’equipament que es proposa de les petanques haurà de donar compliment 

fonamentalment a la normativa esportiva següent, i aquella que fa referència als 

reglaments dels equipaments esportius concrets: 

• Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC-2.005) 

• Reglament de la Federació Catalana de petanques 

• Reglament de la Federació Catalana de bitlles 

Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) 

L’article 12 de la normativa tècnica d’equipaments esportius del PIEC, ens determina 

que els equipaments esportius han de complir els requeriments tècnics, recollits en el 

punt 1 de l’apartat 3.3.1.3 de la memòria del PIEC, que s’indiquen a continuació: 

• Els equipaments esportius comptaran amb les mesures de seguretat, correctores i 

de protecció necessàries per tal d’evitar que les activitats que es desenvolupin 

pugui ocasionar algun perjudici a l’entorn. 

• Els equipaments esportius hauran de disposar de les mesures de senyalització 

adequades a l’activitat prevista per tal d’advertir de manera explícita als usuaris 

dels perills als que s’hagin d’afrontar en la pràctica habitual, recomanant les 

pautes o restriccions que es consideri oportunes. 

• Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el 

marcatge, la indicació en un plànol, l’afitament o la senyalització, de manera que 

els usuaris els reconeguin i s’eviti que la resta de la gent pugui interferir en el 

desenvolupament de l’activitat que s’hi practica o que els traspassi, quan això 

representi un risc. 

• Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinàmiques no 

hi pot haver arestes o altres elements esmolats que puguin ser la causa de 

traumatismes en la pràctica habitual. Si no fos possible d’evitar-los, es protegiran 

convenientment. 
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• Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge de 

seguretat lliure d’obstacles o de qualsevol element que pugui ser causa de 

contusions o ferides als usuaris que superin els límits durant la pràctica prevista. 

La seva amplada s’adequarà a la dinàmica de l’activitat, essent proporcional a la 

velocitat dels esportistes. En cap cas serà inferior a 1 metre. Si no fos possible 

guardar aquesta distància es disposaran les proteccions que siguin necessàries. 

• Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o 

escletxes a l’abast dels usuaris on puguin quedar atrapats els dits o altres parts 

del cos. 

• Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es 

dimensionaran proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al mitjà de transport 

que aquests utilitzin. No es permetrà l’accés rodat a aquells equipaments que no 

tinguin resolt l’aparcament dels vehicles. 

• Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l’abast 

dels subministraments i dels serveis que requereixin. 

• En la construcció d'equipaments esportius s’adoptaran les mesures correctores 

necessàries per reparar l’impacte generat en l’entorn i el paisatge. Els talussos i/o 

desmunts s’executaran de manera que se’n garanteixi l’estabilitat, i es resolgui 

l’escorriment de les aigües recollides per les noves vessants. 

• Els espais tancats que disposin de sistemes mecànics de ventilació, calefacció o 

condicionament de l’aire interior compliran els requeriments establerts pel Codi 

tècnic de l’edificació en el referent a la transposició de la directiva europea 

referent a l’eficiència energètica en els edificis. 

• Els tancaments interiors es disposaran de manera que hi hagi una separació física 

entre els locals amb diferents temperatures ambients. 

• Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes, 

compliran els requisits mínims d’habitabilitat establerts per als edificis 

d’habitatges. 

• Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mòbil, ha de garantir una pràctica 

segura d’acord amb els criteris i requisits establerts en les normes europees 

UNEEN. 

• La instal·lació l’ha de realitzar personal qualificat, ha de ser revisada freqüentment 

i reparada quan presenti algun desperfecte de manera que mantingui les 

condicions exigides pel seu ús. Qualsevol element que sigui un perill per als 

usuaris s’ha de retirar immediatament i prohibir-ne la utilització. 
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• El material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de 

l’activitat s’ha de retirar i emmagatzemar fora de l’abast de la gent i de manera 

que no suposi un risc per al personal encarregat del seu trasllat. 

• Els paviments construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris 

en la pràctica d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, 

sense sots o desnivells sobtats que facin ensopegar els usuaris i un grau de 

lliscament adequat al calçat que vesteixin, de manera que no caiguin ni se’ls quedi 

travat el peu. 

• Els paviments dels equipaments esportius que els usuaris puguin trepitjar amb el 

peu nu amb presència d’aigua no han de lliscar, de manera que s’eviti el risc de 

caigudes. 

• Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües 

superficials i, en el seu cas, el drenatge del subsòl, dimensionat d’acord amb la 

utilització, el règim de pluges de la zona i la capacitat filtrant del terreny natural. 

• Tots els paviments d'interior seran de neteja i manteniment fàcils. 

• Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es 

col·loquin dins de l’espai esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es 

conservin les característiques requerides per tal d’evitar que puguin ocasionar 

ensopegades o relliscades o que alterin les condicions de pràctica. 

• Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les 

pilotades que poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se 

no han de suposar un perill per als usuaris, mantenint-se sencers i no produint 

fragments tallants. S'indicarà amb claredat la presència de tancaments i portes 

transparents amb la disposició d'elements de senyalització i/o de protecció. 

• Si es col·loquen cels rasos, projectors, altaveus o altres elements de les 

instal·lacions als sostres dels espais esportius d'interior on es practiquin jocs de 

pilota, aquests seran resistents als cops o es protegiran per evitar les 

trencadisses. 

• Tots els elements metàl·lics situats a l’exterior o en espais humits es protegiran 

adequadament de manera que no es rovellin i seran accessibles per al 

manteniment o s’utilitzaran metalls inoxidables.  

• Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor 

hauran d’estar il·luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús al qual 

es destini. 



PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 10 
 

• Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals d’una 

alçada superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la instal·lació 

s’hi puguin enfilar. 

Per altra banda, tots els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu han de 

complir, a més, els requeriments del punt 2 de l’apartat 3.3.1.3 de la memòria del PIEC, 

que són per aquest tipus d’instal·lació (equipament esportiu per la pràctica de la 

petanca) els següents: 

• Disposaran d’un pla de gestió que reculli tota la informació necessària per regular-

ne el funcionament i solucionar qualsevol problema, a més de donar les bases 

normatives per a la utilització correcta de les instal·lacions. Caldrà definir les línies 

generals de la gestió i incorporar-hi tres documents: 

- El pla d’utilització, que regula les condicions d’utilització com també una 

distribució horària del potencial de la instal·lació i estableix unes normes 

bàsiques d'utilització en forma de reglament d’ús. 

- El pla de manteniment, que estructura totes les tasques que fan referència a 

la conservació de l'edifici o l’equipament. 

- El model organitzatiu de la gestió de l’equipament des de l'òptica dels 

recursos humans i mitjançant l'estructuració del pressupost. 

• Disposaran d’un accés per als usuaris clarament assenyalat. S'indicarà en lloc 

visible i  de manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular i del 

gestor de la instal·lació, en cas que es trobi cedida. 

• Les dimensions de l’accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, 

els subministraments i la maquinària puguin arribar als espais esportius, als 

magatzems i a les sales d’instal·lacions tècniques o es disposarà d’un segon 

accés de servei per aquest fi. 

• S’informarà els usuaris dels aforaments admesos en els espais esportius i en els 

vestidors, situant en un lloc de l’accés un rètol indicador fàcilment visible. 

• Es trobaran senyalitzats amb la claredat suficient per informar els usuaris dels 

diferents recorreguts, de la situació dels diferents espais, de les zones d’accés 

restringit i quan es prohibeix el pas. 

• Es restringirà l’accés als espais que per les seves característiques requereixin una 

supervisió qualificada, un material esportiu específic o que comportin un perill 

potencial per als usuaris, i es senyalitzarà de manera permanent amb els 

advertiments oportuns. 
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• Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. 

Per evitar el desbordament de les canals de les cobertes es col·locaran els 

corresponents sobreeixidors per evacuar les aigües que no engoleixin els 

baixants. 

• Es diferenciarà la xarxa d’aigües brutes, que es connectarà al clavegueram per a 

la seva depuració, i la d’aigües pluvials, que es poden abocar als rius o 

emmagatzemar per a ser reutilitzades. 

• Els paraments verticals dels vestidors, les dutxes i els serveis es revestiran fins a 

una alçada no menor de 2 metres amb materials impermeables, resistents, de 

manteniment i reparació fàcils, amb les trobades i les arestes arrodonides d’un 

radi no inferior a 1 cm. 

• Totes les portes seran reforçades, resistents als cops i aniran equipades amb 

manetes de fàcil accionament, amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent. 

• Les portes dels espais humits, com els vestidors, les dutxes i els serveis es 

construiran amb materials inalterables a l’aigua o es protegiran convenientment i 

s’aixecaran de terra no menys de 10 centímetres, tant els marcs com les fulles. 

• Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que 

no puguin interferir en la pràctica o suposar un perill per als usuaris. 

• El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un 

ús públic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i 

resistents a l’ús vandàlic i a la humitat. 

• Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de l'espai 

esportiu al qual serveixin i al seu entorn, sense graons ni relleus que dificultin el 

moviment. 

• Les dimensions seran proporcionades al material esportiu que han de contenir. La 

geometria i les dimensions i posició de les portes han de permetre emmagatzemar 

el material de manera que sigui fàcilment accessible. 

Les instal·lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un servei esportiu 

que siguin de nova construcció també han de complir, a més, els requeriments del punt 

3 de l’apartat 3.3.1.3 de la memòria del PIEC, que són per aquest tipus d’instal·lació els 

següents: 

• La promoció d’un nou equipament esportiu requerirà la justificació de la seva 

necessitat amb la redacció d’un estudi de viabilitat on s’establiran els objectius 

que es volen assolir, s’analitzarà l’oferta existent i la demanda que es vol atendre. 
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• La construcció d’un equipament esportiu requerirà la redacció d’un projecte de 

gestió que d’acord amb els objectius establerts en el seu estudi de viabilitat, 

estableixi el programa de les activitats que s’hi portaran a terme, definint els 

espais esportius i complementaris que es necessiten per atendre els usuaris als 

quals es destina, els recursos humans i tècnics amb que cal comptar i valorant el 

compte previsible de la seva explotació, xifrant les despeses i els ingressos. Si 

aquest fos deficitari, caldrà assumir-ne el finançament garantint la procedència de 

la dotació necessària per equilibrar-lo. 

• En la redacció del projecte d’una instal·lació esportiva caldrà disposar de les 

dades geològiques del terreny obtingudes mitjançant l’elaboració d’un estudi 

geotècnic adequat a les característiques del solar, al tipus de construcció i als 

requeriments del paviment esportiu: estabilitat, resistència portant, grau de 

compactació, composició, drenatge, etc. 

• L'estructura dels espais esportius coberts ha de disposar de les subestructures 

necessàries i el seu càlcul ha de considerar les càrregues produïdes.  

• Els tancaments situats en el perímetre dels espais esportius d'interior on es 

realitzin activitats dinàmiques fins a una altura de no menys de 2,00 m no seran 

abrasius, ni tindran arestes ni reclaus, resistiran l’ús i les pilotades i el seu 

manteniment serà fàcil. Les obertures d’aquests tancaments quedaran integrades 

al mateix pla, amb les portes i finestres practicables obrint enfora, de manera que 

no sobresurtin. 

• Els terres dels espais humits, com els vestidors, el passadís de peus nus i els 

serveis, tindran pendents d’entre l’1 i el 2% amb canals i desguassos per la 

recollida de les aigües d'escorrentia, de manera que no s’entollin. 

• A les instal·lacions esportives que disposin de calefacció o condicionament d’aire 

s’evitarà que al vestíbul d’accés es generin corrents d'aire disposant un cancell en 

l’entrada o d’altres sistemes que ho evitin. 

• Els espais complementaris dels vestidors disposaran de zona de canvi, serveis 

higiènics i dutxes en un nombre proporcional al seu aforament, adaptats a les 

característiques dels seus usuaris i adequats a les activitats que s’hi practiquin. 

Com a mínim hi haurà una dutxa cada 5 persones i un vàter i un rentamans cada 

25 persones. Quan s’agrupin més d’un vàter en el vestidors d’homes, es podrà 

substituir un vàter per dos urinaris, sempre que hi resti almenys un vàter. 

• Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a 

les accions climàtiques i a la llum solar, de manteniment fàcil, i a les zones a 

l’abast de la gent seran reforçats i protegits de les accions vandàliques. 
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• Els paraments verticals dels vestíbuls, passos i escales seran resistents, fàcils de 

mantenir i reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un 

arrambador d'aquestes característiques. 

• A les parets i sostres dels espais humits, dels magatzems i dels locals tècnics no 

es col·locaran guixos, escaioles o pintures no rentables. 

• Les arestes i les trobades dels parament verticals i els paviments dels espais 

humits s’arrodoniran amb un radi no inferior a 1 cm, com a mínim fins a 2 metres 

d'altura. 

• Als espais complementaris tots els paviments seran d’alta resistència al desgast, 

impermeables, imputrescibles i de manteniment fàcil. 

• A les zones de vestidors, dutxes, serveis, als passadissos de peus nus, als locals 

d’instal·lacions tècniques i en aquells altres espais amb terres en pendent i 

desguassos s’instal·larà una xarxa d’aigua per a la neteja, amb preses per a 

mànega d’ús restringit al personal autoritzat. 

• Per alimentar les dutxes dels espais complementaris, s’instal·larà una producció 

d’aigua calenta sanitària i dipòsits per a l’acumulació dimensionada d’acord amb 

l’aforament d’esportistes i el temps de preparació. 

• La instal·lació d’aigua calenta sanitària ha de complir les exigències establertes a 

la normativa vigent sobre les condicions higienicosanitàries de la prevenció i el 

control de la legionel·losi. Així els dipòsits disposaran de registre d’accés per a la 

inspecció i manteniment i purga de fons, la temperatura del dipòsit final 

d’acumulació no serà inferior a 60 °C i la temperatura de l’aigua de les canonades 

de distribució no serà inferior a 50ºC. 

Finalment, de manera justificada el Consell Català de l’Esport podrà reduir el grau 

d’exigència quan per assolir-lo sigui necessària una actuació desproporcionada 

respecte a les millores que s’obtindrien, i en compensació haurà d’establir mesures 

correctores addicionals. Aquesta reducció en cap cas no podrà suposar que un 

equipament esportiu no hagi de complir els requeriments del grup immediatament 

anterior a aquell que el defineix amb més precisió. 

Reglament de la Federació Catalana de petanques 

El Reglament Oficial per l’esport de la petanca determina en el seu article 5, com han 

de ser les àrees de joc i els terrenys reglamentaris, i en conseqüència, el projecte que 

es planteja haurà de complir amb les determinacions i les mides exigides, i que es 

transcriuen a continuació:  

“El joc de la Petanca es practica en qualsevol classe de terreny. 
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Un àrea de joc delimita un nombre indeterminat de terrenys limitats per fils (cordes), 

d'un gruix que no influeixi en la bona marxa del joc. Aquests fils que delimiten els 

diferents terrenys de joc no son línies de pèrdua, a part de les línies de fons del 

requadre i dels requadres exteriors.  

Per decisió del comitè d'organització o de l’àrbitre, els equips es poden veure 

obligats a jugar sobre terreny delimitat. En aquest cas, la pista haurà de tenir les 

dimensions mínimes següents: 4 m d'amplada i 15 m de llargada pels campionats 

nacionals i les competicions internacionals. 

Per a altres competicions, les Federacions podran permetre als organitzadors altres 

dimensions no inferiors a 12 x 3 m. 

Quan els terrenys de joc es tanquin amb barreres, aquestes han de col·locar-se a 

una distància mínima d’1 m. de la línia exterior dels terrenys de joc. 

Les partides es juguen a 13 punts amb possibilitat de desempat i ajust a 11 punts. 

Certes competicions es poden organitzar amb partides a temps limitat. Aquestes es 

jugaran sempre en un sol terreny marcat i en aquest cas totes les línies que 

delimiten el terrenys son línies de pèrdua.” 

Reglament de la Federació Catalana de bitlles 

Tal com s’explica a la memòria, aquest equipament fonamentalment per la pràctica de 

la petanca haurà d’estar compartit per la pràctica de les bitlles catalanes, i per tant, les 

mesures a tenir en compte en els espais a on es realitzarà aquest joc, hauran de 

complimentar el reglament de la federació de bitlles.  

Les determinacions i les mides exigides, per aquest tipus d’activitat seran les següents:  

“Les bitlles catalanes és l’esport l’objectiu del qual és tombar cinc de les sis bitlles 

plantades (fer bitlla), mitjançant el llançament d’un a tres bitllots per tal d’aconseguir 

la màxima puntuació. 

Pel que fa al camp de joc, el terreny ha de ser pla, preferentment de terra 

compactada. 

Un camp de bitlles té les dimensions següents: 

Longitud 16,50 m 

Amplada mínima 1,75 m 

Amplada màxima 2,00 m 

La longitud total inclou la zona de llançament (2 m), i la superfície de plantada i la 

zona de seguretat (3 m).” 



PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 15 
 

2.6. Urbanització que s’executa 

La superfície a urbanitzar, tal com ja s’ha mencionat anteriorment, serà la de la totalitat 

de l’equipament de les petanques, amb una superfície de 1.863,04 m2sòl; així com el 

ferm, la pavimentació i les instal·lacions necessàries i de reposició en la part exterior de 

l’equipament, per tal de realitzar les escomeses, i el paviment de la via pública de 

l’accés a l’equipament amb una superfície de 93,81 m2sòl. 

El projecte d’urbanització haurà de contemplar les connexions a les xarxes existents, 

encara que aquestes estiguin fora de l’àmbit estricta d’actuació. 

Pel que fa a la urbanització pròpia de l’equipament de les petanques, el projecte 

contempla de realitzar el tancament de tot el recinte, la porta i la rampa d’accés, la 

pavimentació de l’entrada i de l’espai a on es situarà la petita edificació que es proposi 

com a suport de l’equipament (seu social, magatzem, serveis,...), l’encintat i la 

pavimentació de totes les pistes amb sauló, el resta de paviment de l’equipament, 

l’enjardinament del conjunt (plantació arbustiva en els parterres i un arbrat), la 

col·locació de mobiliari urbà, la disposició d’un enllumenat (enllumenat general i aquell 

propi de les pistes) i les diferents instal·lacions necessàries.  

2.7. Serveis afectats 

El Projecte Executiu, tal com s’ha mencionat anteriorment, haurà de contemplar la 

urbanització complerta de l’equipament de la petanca, i per tant, totes les xarxes de 

servei i instal·lacions necessàries; així com les connexions i derivacions necessàries de 

les xarxes urbanes, fora de l’equipament, en els diferents espais públics perifèrics 

(xarxa de clavegueram, xarxa d’abastament d'aigua, xarxa elèctrica, enllumenat públic i 

xarxa de telefonia i telecomunicacions,...). 

Per tal de poder valorar qualsevol afectació dels serveis, i poder realitzar  el Projecte 

Executiu, s’han obtingut de les diferents companyies els plànols de les seves 

instal·lacions. Aquestes companyies seran les següents: Fecsa-Endesa, Telefónica, 

Gas Natural, CASSA,... 

El projecte inclourà la documentació gràfica necessària i la informació dels serveis 

existents, així com les modificacions necessàries per realitzar les escomeses de 

l’equipament. 
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3. CRITERIS DE LA PROPOSTA 

3.1.  Criteris generals 

Els criteris que s’han tingut en compte per realitzar la implantació d’aquest equipament 

son les indicacions del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Palau-solità i 

Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB de 23 d’abril de 2.015 i publicat el 30 

d’octubre de 2015, i tenint en compte la base topogràfica de la Diputació del 2014 i la 

realitat física existent en funció d’una base topogràfica més recent realitzada 

expressament per aquest projecte. 

3.2.  Criteris generals de la intervenció arquitectònica 

Els criteris generals de la intervenció arquitectònica són els següents: 

- El projecte contempla una bona mobilitat i comunicació pel que fa als vianants, 

amb un bon accés a l’equipament. L’equipament te un accés fàcil, i a la vegada el 

seu entorn facilita l’accessibilitat a la instal·lació des de qualsevol punt del 

municipi (amplada de voreres, passos,...). 

- El projecte també contempla una bona mobilitat i comunicació pel que fa a les 

bicicletes, amb un accés immillorable a l’equipament. Aquest presenta un accés 

fàcil, i a la vegada el seu entorn facilita l’accessibilitat a la instal·lació des de 

qualsevol punt del municipi a través d’una xarxa per a bicicletes. L’entorn de 

l’equipament o el propi equipament de les petanques i bitlles catalanes estarà 

dotat del mobiliari urbà necessari per l’aparcament de bicis.  

- El projecte contempla la continuïtat dels espais pel que fa als vianants, utilitzant 

plataformes úniques, rampes amb les pendents adients, evitant els canvis de 

nivell. 

- El projecte contempla una utilització mínim de diferents elements urbans, 

materials i paviments per tal d’homogeneïtzar l’espai urbà de l’entorn i l’espai 

interior de l’equipament. 

- El projecte disposa estrictament del mobiliari urbà necessari, tant en l’entorn de 

l’equipament com en l’interior del seu recinte, per tal de no carregar l’espai públic 

de barreres arquitectòniques. 

3.3. Criteris generals de sostenibilitat 

En caràcter general, es proposa adoptar com a criteris de sostenibilitat: 

- Estalvi energètic i baixa contaminació 

- Materials de baix impacte ambiental i fàcil manteniment i reposició 
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- Minimització de la contaminació lumínica mitjançant un enllumenat adient 

Es proposa introduir en aquest Projecte els següents aspectes envers la sostenibilitat 

de l’actuació: 

- Escollir uns materials i uns elements urbans a emprar amb criteris de facilitat de 

manteniment i economia. 

- Utilització si és possible per l’afermat dels paviments, sub-bases, bases granulars 

materials provinents del reciclatge. 

- Utilització d’un doble nivell d’enllumenat públic, per estalvi energètic, mitjançant 

regulador de flux en capçalera. 

- Utilització de làmpades de baix consum a les llumeneres (leds). 

- Utilització llumeneres sense contaminació lumínica (baixa emissió de flux 

superior). 

- Utilitzar canonades de polietilè per al clavegueram (evitar el PVC). 

3.4 Criteris d’accessibilitat 

Com s’ha reflectit anteriorment, es vol projectar una actuació amb la prioritat de fer 

accessible al vianant tot l’àmbit, sense barreres arquitectòniques. 

Es busca que el paviment es trobi pràcticament a la mateixa cota. 

Tot el paviment es troba pràcticament a la mateixa cota. Les trobades amb el límits de 

l’actuació on hi hagi desnivells es resolen amb rampes adaptades a persones amb 

mobilitat reduïda. 

 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 18 
 

4. PROPOSTA 

4.1. Descripció d’ordenació de la proposta 

Es planteja un recinte per la ubicació de l’equipament de les petanques i bitlles 

catalanes en forma més o menys triangular, degut a la forma que presenta l’equipament 

existent. 

Aquest equipament estarà rodejat d’un espai enjardinat amb arbres, per tal de delimitar 

el recinte i fer molt més acollidora la seva activitat. 

Pel costat sud-est s’aprofita l’enjardinament i l’arbrat existent, així com el pas que es va 

fer fa pocs anys de sauló, i que facilita molt l’accés a l’equipament de la petanca. 

Aquesta franja de pas enjardinada, encara que es disposa dins del sòl qualificat com a 

equipament, quedarà fora del recinte de l’equipament que es proposa. 

Pel costat oest, l’equipament queda delimitat per una zona verda, actualment amb 

alguns arbres, i el que es proposa és augmentar la massa vegetal amb la plantació de 

nous arbres, per tal de delimitar el nou equipament i de crear en la zona de terrassa 

interior del recinte una major ombra i augmentar la qualitat dels usos en aquest espai. 

 

 

Proposta d’ordenació de la petanca i bitlles catalanes 

L’accés al recinte es farà per la façana est, configurant un eix, en base al qual s’ordena 

l’interior de l’equipament. La disposició dels diferents espais interiors s’ordenen en base 
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a un eix principal configurat per l’accés i la situació del conjunt edificat, separant les 

dues activitats.  

L’edifici, que es disposa linealment en aquest eix central, separa les dues activitat i els 

dos espais que configuraran les pistes de cada una d’elles (pistes de petanca i pistes de 

bitlles catalanes). 

Aquestes dues zones s’emfatitzen amb la disposició d’un arbrat, amb la disposició de 

bancs per tal de poder seguir les competicions, i amb la disposició de lluminàries per 

donar una il·luminació general al conjunt de l’equipament. 

A la zona central pavimentada de l’equipament, es col·loca l’edificació per donar el 

servei necessari a l’equipament i a les entitats, formada fonamentalment per la seu 

social, uns magatzem, una zona de taquilles, lavabos,... 

En l’entorn del recinte, es planteja un espai enjardinat d’arbres, per tal de delimitar i 

dignificar el recinte. En l’actualitat aquest espai està provist d’alguns arbres, i per tant, 

es podria augmentar la massa vegetal amb la plantació de nous arbres. 

La proposta d’execució de l’Equipament de les Petanques i les Bitlles catalanes es 

determina en una única fase pel que fa al conjunt de tot el recinte, no obstant, aquest 

equipament no ocupa la totalitat del sistema d’equipament que es disposa, segons el 

planejament; i per tant, això permet tenir uns terrenys a la part nord d’aquest 

equipament que poden estar en qualsevol moment en disposició per tal de realitzar una 

possible ampliació. La superfície a ampliar en un futur aquest equipament i que en 

qualsevol moment poden tenir la disposició d’ocupar aquests terrenys per un possible 

esdeveniment competitiu, tant del Club de Petanca o del Club de Bitlles Catalanes serà 

de 1.152,37 m2sòl. En aquest espai és podran ressituar en casos excepcionals unes 14 

pistes de petanca o unes 28 pistes de bitlles catalanes.  

4.2. Descripció constructiva de l’equipament 

La realització d’aquest equipament implica la realització d’una obra d’adequació del 

recinte, el qual s’haurà de delimitar amb una tanca perimetral, s’haurà d’urbanitzar els 

espais exteriors a aquest i s’hauran de realitzar constructivament les pistes on es 

desenvolupen les activitats de petanca i de bitlles catalanes. 

Tot i que en els amidaments i en el pressupost desglossat per partides ja queden 

determinades les diferents activitats, sistemes constructius i partides d’obra, en caràcter 

general les obres exteriors necessàries a realitzar en l’execució d’aquest projecte son 

les següents:  
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4.2.1. Condicionament del terreny i moviments de terres 

Primerament es realitzarà una neteja i desbrossa del terreny amb mitjans mecànics, i es 

regularitzarà el terreny prèviament a l’excavació. 

Es realitzarà la retirada d'una part de les terres superficials del solar segons els nivells 

del projecte amb mitjans mecànics i l’acumulació d'aquestes en l'àmbit del projecte 

d'urbanització per tal que no molestin pel desenvolupament de l’obra. Posteriorment 

aquestes terres superficials s’estendran en l’entorn del projecte segons les necessitats. 

En una fase posterior es realitzarà el rebaix amb mitjans mecànics i l’excavació de les 

rases i pous pels diferents fonaments i riostres, tant dels fonaments de l’edificació, com 

de les tanques, com de les diferents vorades.  

Per altra banda, s’aportaran terres procedents de l’excavació en els llocs que fan falta, i 

es compactaran.  

S’estendran amb mitjans mecànics de la terra acumulada a l'obra per modificar el nivell 

del terreny i configurar els pendents i talussos. Aquesta terra estarà revisada per tal de 

posar-la amb bones condicions i poder posteriorment plantar qualsevol tipus de 

vegetació en el cas que fos necessari. 

Les excavacions es realitzaran mitjançant elements mecànics, però els retocs dels 

paraments de les rases i de la realització dels drenatges dels diferents murs es 

realitzaran manualment. 

S’hauran de fer també les excavacions de rases per les xarxes urbanes en l'interior del 

recinte (clavegueram, aigua, electricitat, enllumenat, telefonia,...), de 0,60 m  de 

fondària com a màxim, i d'una amplada aproximada de 0,60 m., amb mitjans mecànics i 

acumulació del material excavat dins en l'àmbit de l'obra. 

També s’haurà de realitzar l’excavació de rases en l’exterior al recinte i l’enderroc i 

reposició del ferm i dels paviments per a realitzar les diferents escomeses, en general  

de 0,90 m de fondària com a màxim encara que en el clavegueram serà força més, i 

d'una amplada aproximada entre 0,90-1,1 m., en terreny no classificat, amb mitjans 

mecànics i acumulació del material excavat dins en l'àmbit de l'obra. 

4.2.2. Tancament del recinte 

Tal com ja s’ha plantejat anteriorment en la memòria, es necessari per la ubicació 

d’aquest equipament de les petanques i bitlles catalanes de realitzar un recinte 

totalment tancat, i per tant, per a realitzar aquest es diferencien dos sistemes de 

tancament. 

El primer sistema de tancament, que coincideix amb la zona que està del tot 

pavimentada, es realitzar una paret estructural de dos cares vistes de 20 cm de gruix, 
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de bloc de morter de ciment foradat de color gris, col·locat amb morter de ciment 

pòrtland, d’una alçada aproximada d’uns 0,60 m, recolzada en una base de formigó 

armat (fonaments), i rematat per una xarxa metàl·lica de simple torsió galvanitzada i 

plastificada (tanca de galliner) amb postes del mateix acabat de diàmetre 60-50 mm,  de 

separació aproximada d’uns 3 m i una alçada de 1,20 m. L’alçada total del tancament 

(part opaca més part transparent) serà de com a màxim 1,80 m.  

La resta del perímetre de l’equipament es realitza únicament amb reixa d'acer d'alçària 

aproximada 1,80 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 60-50 mm col·locats cada 3,00 m, sobre daus de formigó 

ancorats al terreny. 

4.2.3. Paviments i acabats exteriors del recinte de l’equipament 

Els paviments, els acabats i els elements constructius de l’exterior del recinte son els 

següents: 

- Paviment de l’entrada a l’equipament i de la plataforma central 

En l’entrada de l’equipament i de la zona central d’aquest es disposa d’una plataforma 

pavimentada de formigó raspatllat i colorejat, amb la solució constructiva següent: 

• Un primer tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada. 

• Una sub-base de material seleccionat, d’uns 20 cm d’amplada, i piconatge del 

material al 95 % del PM. 

• Una sub-base de tot-u artificial o de sorra d’uns 15 cm de gruix, amb estesa i 

piconatge del material al 95 % del PM.  

• Un acabat superficial format per una solera de formigó HA-25 d'amplada 15 cm, 

de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

amb estesa i vibrat, amb un acabat raspallat i colorejat. 

Aquest paviment de formigó haurà de tenir les juntes necessàries per possibilitar el seu 

moviment de dilatació i contracció, i també el pendent necessari per evacuar l’aigua de 

pluja cap als extrem on es situen els embornals lineals. Aquest paviment de formigó 

estarà delimitat en molts casos per una vorada d’arestes rectes de peça prefabricada de 

formigó de 100 x 20 x 10 cm de tipus jardí, recolzada en una base de formigó HM, de 

consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, 

estesa i vibratge manual. 

Pel que fa al resta de l’espai trepitjable exterior de l’equipament, aquest es realitzarà 

amb acabat superficial de sauló, plantejant-se la solució constructiva següent: 
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• Un primer tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada. 

• Una sub-base de tot-ú artificial, de 15 cm de gruix, amb estesa i piconatge del 

material al 95 % del PM. 

• I finalment, la superfície d’acabat superficial, formada per un paviment de sauló, 

de 15 cm d'amplada, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. 

Les pistes de petanca i de bitlles catalanes tindran el mateix tractament, no obstant 

estaran a diferent nivell, a una cota una mica més alta, tal com es pot veure en les 

seccions, amb un acabat superficial de sauló de 15 cm d'amplada, i delimitades per una 

peça de formigó col·locada sobre base de formigó. 

Per tant, la solució constructiva de sauló per a les pistes serà de la següent manera: 

• Un primer tractament del terreny natural amb un repàs i piconatge de l’explanada. 

• Una sub-base de tot-ú artificial per a la vorera i paviments, de 15 cm de gruix, 

amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM. 

• I finalment, la superfície d’acabat superficial, formada per un paviment de sauló, 

de 15 cm d'amplada, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM. 

Hi ha un parell de  zones enjardinades amb arbusts i arbres, tal com es pot veure en els 

plànols, delimitades per unes peces prefabricades de formigó. En aquestes es realitzarà 

l’aportació i incorporació de terra vegetal adobada, en camió amb mitjans mecànics i 

manuals i es realitzarà una plantació d'arbres i arbustos. 

4.2.4. Mobiliari urbà 

En el recinte de l’equipament es preveuen una sèrie d’elements urbans (mobiliari) per tal 

de dignificar l’espai i fer-lo molt més humà i funcional. 

Aquests elements són els següents: 

• Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, 

amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó 

• Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de 

forma rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó, i amb reixa de 

desguàs, ancorada amb dau de formigó. 

• Banc senzill de fusta tropical de 170 cm de llargària, amb respatller de fusta, 

cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de 

formigó. 

• Escossell circular de planxa d’acer corten de 1,00 m de diàmetre i 0,20 m d’alçada 

i 10 mm de gruix col.locat fent d’encofrat perdut en el formigó 
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• Aparcament de bicicletes individual de tud d’acer galvanitzat de 48 mm, amb 

anclatge mecànic col.locat en obra  

4.2.5. Jardineria 

Pel que fa a la jardinería, el projecte contempla la plantació de tot una sèrie d’arbrat, 

disposat linialment en l’eix central del recinte, a cada banda de l’edificació, així com al 

voltant de les pistes, per tal de millorar la imatge interior del recinte i facilitar amb la seva 

ombra el joc en les pistes. 

Els arbres de fulla caduca que es disposen en l’eix central pavimentat de formigó, a 

cada banda de l’edificació, tal com es mostra en els plànols que s’adjunten (6 til.lers) es 

col.locaran en escossell circular de planxa d’acer corten de 1,00 m de diàmetre. 

Els arbres de fulla persistent que es col.loquen al voltant de les pistes, tal com es 

mostra en els plànols (8 alzines), es col.locaran directament plantats en el paviment de 

sauló. 

Finalment, es col.locaran 4 arbres de fulla caduca (acers) en els dos parterres a cada 

costat de les pistes de petanca. 

Tots els arbres, així com els diferents arbustos que es disposaran en els dos parterres 

es plantaran amb terra per a jardineria vegetal adobada, en camió amb mitjans 

mecànics i manuals, segons les necessitats, i l’excavació pels arbres s’haurà de fer amb 

mitjans mecànics, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori 

retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball. 

4.2.6. Xarxa d’enllumenat 

L’enllumenat exterior de l’equipament es realitza fonamentalment per il.luminar 

idòniament les pistes de cada una de les modalitats (petanca i bitlles catalanes). 

Les columnes a on s’ubiquen les l.luminàries es situen tal com es mostra en els plànols 

al voltant de les pistes. 

En les pistes de les bitlles catalanes, a on el joc és sempre unidireccional, les 

lluminàries han d’estar al darrera i al costat del jugador; i per tant, tenint en compte que 

en les pistes es tirarà d’est a oest, les columnes es disposaran a l’esquena dels tiradors 

(est del recinte)  i a cada un dels seus costats. 

En les pistes de les petanques la llum ha de ser més uniforme, i per tant, repartida a 

tota l’àrea de joc, ja que el joc és bidireccional (aquest es desenvolupa en els dos 

sentits). Això comporta que les columnes amb les lluminàries han d’estar en cada punta 

del recinte de la petanca i en el punt mig de les arestes més llarga del recinte. 
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Les columnes son cilíndriques de 10 m d’alçada amb polièster reforçat amb fibra de 

vidre (tipus Adhorna). En aquestes es disposen tots els elements necessaris per la 

instal·lació, amb la disposició de fins a 3 projectors, tot i que en principi, es disposen de 

2 en cada una de les columnes, menys la que es situa al nord de la pista de la petanca i 

en la part central, a on es disposen de 3 projectors. 

Els projectors tindran lluminàries de 200W o 300W segons el cas i en funció de l’estudi 

lumínic. 

La instal·lació d’enllumenat exterior disposarà de dos línies (pistes de bitlles catalanes i 

pistes de petanca), que partiran de la caixa amb el quadre de comandament, protecció, 

derivació i distribució amb material autoextingible, material antifoc, amb els 

corresponents interruptors magnetotèrmics, interruptor diferencial, interruptors i rellotge 

horari, que es situen a un armari situat en la construcció al costat d’un dels trasters. 

La distribució del cablejat es realitzarà en tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de 

diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc de 7 i muntat com 

a canalització soterrada a una fondària mínima de 40 cm, amb conductor per a una línia 

de l'enllumenat, de coure i amb un aïllament, amb les caixes seccionadores dels fanals. 

Les línies tindran una xarxa de terra amb piquetes de connexió a terra d'acer i 

recobriment de coure de 300 micres de gruix, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de 

diàmetre i clavat al costat de cada fanal. 

4.2.7. Xarxa de sanejament 

S’haurà de realitzar la connexió del col·lector de sortida a l’equipament des de l’arqueta 

sifònica a la xarxa de clavegueram general (només una sortida ja que la xarxa és 

unitària), tal com es determina en els plànols que s’adjunten en el projecte, així com la 

reposició del paviment i de la via pública en el seu estat original. 

La xarxa interior serà separativa fins arribar a l’arqueta final sifònica a on hi haurà una 

única sortida. 

El tub o ramal principal del clavegueram serà de polietilè de secció circular de diàmetre 

nominal de 200 mm, i l’esquema de tot el clavegueram es determina en els plànols que 

s’adjunten. En la partida quedarà inclosa la realització de les unions amb juntes 

elastomèriques adequades al diàmetre del tub, i de tots els diferents elements que 

comporta la instal·lació, i la col·locació dels tubs al fons de les rases.  

Els tubs soterrats es disposaran en una rasa excavada d'una amplada aproximada de 

0,60 m., amb mitjans mecànics i acumulació del material excavat en l'àmbit de l'obra. Es 

col·locarà sobre un llit de sorra o material granular d'uns 15 cm de gruix, per tal de 

realitzar la base per les canonades de la xarxa de clavegueram, amb estesa i piconatge 

del material al 95 % del PM, un rebliment de sauló de la rasa fins a 0,30 m per sobre del 
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tub de clavegueram, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, i un rebliment 

de material seleccionat per tal de reomplir la rasa del clavegueram des de la capa de 

sauló de protecció del tub fins la caixa del paviment, amb estesa i piconatge del material 

al 95 % del PM. 

L’esquema d’evacuació de les aigües netes i brutes s’incorpora en els plànols que 

s’adjunten. 

Per tal d’evacuar les aigües de pluja de la zona pavimentada de formigó, es disposaran 

de dues reixes lineals a cada banda, amb una caixa o canal de formigó lineal, amb la 

incorporació de la solera amb la inclinació o pendent necessària, amb les cantonades 

d'acer galvanitzat que garantitzen un perfecta recolzament de la reixa, i amb una reixa 

practicable lineal per a embornal de fosa dúctil, d’una amplada aproximada a 0,30 m, 

formada amb barrots amb obertures paral·leles i nervis reforçats, revestida amb pintura 

negra. 

4.2.8. Xarxa d’aigua 

S’haurà de realitzar la connexió a la xarxa de subministrament d'aigua, tal com es 

determina en els plànols que s’adjunten en el projecte, i reposició del paviment de la via 

pública en el seu estat original. Col·locació de les claus de pas corresponents i un 

comptador. Col·locació d'arqueta de connexió. 

L’esquema de l’aigua es disposa en els plànols que s’adjunten en el projecte, i la 

instal·lació estarà formada fonamentalment pels següents elements: 

• Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal, per a ramal de 

derivació de la xarxa cap a les escomeses, per una pressió nominal de 10 bar, 

segons norma UNE 53131, connectat a pressió amb unions termosoldades, amb 

grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. 

• Caixa prefabricada de formigó per la ubicació de l'escomesa d'aigua. 

• Bastiment i tapa per a pericó per a clau d'escomesa d'aproximadament 38x38 cm 

de fosa grisa col·locat amb morter, a determinar per la Companyia. 

• Escomesa formada per una vàlvula d'entrada a comptador, el comptador, la 

vàlvula de sortida al comptador, un flexo, una vàlvula de comporta i una de 

retenció per a tub de d. 63 mm, i un passamur de PVC de d. 110 mm. 

• Vàlvula de pas de comporta manual amb rosca, per a canonades de diàmetre 63 

mm de diàmetre nominal segons Companyia, de 10 bar de PN, de bronze, preu 

alt, muntada en pericó de canalització soterrada. 

• Armari situat al costat del magatzem d’entrada a l’equipament on es situen les 

claus de pas necessàries. 
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• Tub de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal, per una pressió 

nominal de 10 bar, segons norma UNE 53131, connectat a pressió amb unions 

termosoldades, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. 

• Boca de rec soterrada de fosa, amb boca de sortida de 45 mm de diàmetre "Tipus 

Barcelona" i vàlvula integrada. La vàlvula de rec anirà muntada en pericó de 

registre i connectada a la xarxa d'abastament. Inclòs tapa i elements auxiliars de 

connexió, subministra i instal.lació. 

4.2.9. Xarxa elèctrica 

S’haurà de realitzar la connexió a la xarxa elèctrica general, tal com es determina en els 

plànols que s’adjunten en el projecte, i s’haurà de realitzar la reposició del paviment de 

la via pública en el seu estat original i la col.locació d'una arqueta de connexió. 

4.2.10. Xarxa de telefonia 

S’haurà de realitzar la connexió a la xarxa de telèfon general, tal com es determina en 

els plànols que s’adjunten en el projecte, i s’haurà de realitzar la reposició del paviment 

de la via pública en el seu estat original i la col·locació d'una arqueta de connexió. 

4.3. Descripció constructiva de l’edificació 

4.3.1. Característiques tipològiques i constructives generals 
 

- Tipologia edificació  
Construcció senzilla de només planta baixa de murs de càrrega de blocs de formigó 
reblerts, forjat unidireccional de biguetes pretensades que conforma la coberta plana 
invertida amb acabat de graves 

 
- Sistema estructural 

Estructura de murs de càrrega de blocs de formigó reblerts amb armat horitzontal. 

- Tipus de forjat 
Unidireccional. Forjat in situ de biguetes pretensades de formigó armat. 

 
- Gruix forjat 

Cantell de 30 cm (25+5 cm capa compressió). 
 

- Intereixos 
Intereixos de 60 cm 

- Entrebigat  
Revoltó de formigó 60x20x25 cm (no recuperables) 

 
- Coberta 

Plana invertida no transitable de grava  
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4.3.2. Condicionament del terreny i moviments de terres 

Tal com ja s’ha explicat anteriorment en el condicionament de tot el terreny, 

primerament es realitzarà una neteja i desbrossa del terreny amb mitjans mecànics; es 

regularitzarà el terreny prèviament a l’excavació; es realitzarà la retirada d'una part de 

les terres superficials del solar i l’acumulació d'aquestes en l'àmbit del projecte 

d'urbanització, ja que després es necessitaran en la finalització del projecte, en tant que 

algunes es disposaran constituint unes dunes al voltant de l’equipament.  

En una fase posterior es realitzarà el rebaix amb mitjans mecànics i l’excavació de les 

rases i pous pels diferents fonaments i riostres, tant dels fonaments de l’edificació, com 

de les tanques, com de les diferents vorades.  

Per altra banda, s’aportaran terres procedents de l’excavació en els llocs que fan falta, i 

es compactaran.  

S’estendran amb mitjans mecànics de la terra acumulada a l'obra per modificar el nivell 

del terreny i configurar els pendents i talussos. Aquesta terra estarà revisada per tal de 

posar-la amb bones condicions i poder posteriorment plantar qualsevol tipus de 

vegetació en el cas que fos necessari. 

Les excavacions es realitzaran mitjançant elements mecànics, però els retocs dels 

paraments de les rases i de la realització dels drenatges dels diferents murs es 

realitzaran manualment. 

S’hauran de fer també les excavacions de rases per les xarxes urbanes en l'interior del 

recinte (clavegueram, aigua, electricitat, enllumenat, telefonia,...), de 0,60 m  de 

fondària com a màxim, i d'una amplada aproximada de 0,60 m., amb mitjans mecànics i 

acumulació del material excavat dins en l'àmbit de l'obra. 

També s’haurà de realitzar l’excavació de rases en l’exterior al recinte i l’enderroc i 

reposició del ferm i dels paviments per a realitzar les diferents escomeses, en general  

de 0,90 m de fondària com a màxim encara que en el clavegueram serà força més, i 

d'una amplada aproximada entre 0,90-1,1 m., en terreny no classificat, amb mitjans 

mecànics i acumulació del material excavat dins en l'àmbit de l'obra. 

4.3.3. Fonaments 

Donades les característiques intrínseques del terreny i el tipus de construcció, es 

fonamentarà amb una sabata armada correguda de 60 x 60 cm 

Les dimensions d’aquestes sabates corregudes de l’edificació es determinaran en el 

plànol d’estructura, i les armadures seran les que es descriuran i marcaran en el plànol 

corresponent definit en el projecte. 
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El cantell total de les sabates serà de 60 cm, i es col·locarà sobre un llit de formigó de 

neteja de 10 cm. 

El formigó per a tots els fonaments serà de consistència plàstica, de grandària màxima 

de l’àrid de 30 mm, i de HA-30/T/30/IIa+Qb. El formigó de neteja serà de: HM-20. L’acer 

armar serà de B-500-S i l’acer laminat de A42b. 

Els recobriments de les armadures seran de 50 mm en el cas que es disposi de formigó 

de neteja. 

Cal sanejar el fons de la excavació en cas de pluges durant el procés. 

Es tindrà present en tot moment de formigonar de forma contínua. Si la sabata es 

formigonés de forma partida, s'haurien de deixar les esperes de les armadures 

preparades i es tindrien de crear unes juntes de formigonat amb el seu corresponent 

tractament. 

La zona de la tanca perimetral es defineix per daus de formigó on s’encasta el tub de 

malla de torsió així com una sabata correguda de 40 x 40 cm per la part on hi ha mur de 

bloc de formigó de 60 cm d’alçària. 

4.3.4. Estructura horitzontal (forjats) 

El forjat és unidireccional de biguetes pretensades de formigó armat, amb una alçada 

lliure de planta d’uns 3,00 m segons plànol que s’adjunta, amb un cantell 30 cm (25+5 

cm de capa compressió), realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 

abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 2 

kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial format per revoltons de formigó no recuperables 

de 60x20x25 cm, amb uns intereixos d’uns 60 cm, amb malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 situada en capa de compressió. 

El formigó per ambients no protegits serà de HA-25/T/20/IIa amb un recobriment de 35 

mm, i la consistència serà tova i amb una grandària màxima de l'àrid 20 mm. L’armat 

d’acer serà de B-500-S i la malla a col·locar serà d’acer B-500-T de 15 x 30 cm i de 

diàmetre 5 mm. 

El forjat anirà relligat en tot el seu perímetre d'un cercle perimetral.  

En cas d’emprar  cassetons de formigó, per raons d’incompatibilitat de materials,  es 

aconsellable  la previsió d’un cel ràs tècnic o un element de protecció i d’acabat tal com 

es determina en el projecte (veure detalls),  

El conjunt estructural formarà un element monolític que suportarà correctament els 

esforços de servei. 
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4.3.5. Tancaments. Murs estructurals 

El sistema constructiu de l’edificació es de sistema de murs de càrrega d’uns 3,00 m 

aproximadament d’alçada. 

L’estructura vertical de la construcció queda definida i acotada en els plànols que 

s’adjunten en el projecte, formada per un de mur de bloc de formigó de 40x40x20 cm 

amb un armat de tendall cada filada per arriostrar l’estructura, sobre sabates corregudes 

de formigó.  

Aquesta paret estructural per a revestir, serà de 20 cm de gruix, de bloc de morter de 

ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, 

col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 

N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. 

Es prohibirà fer reguerols horitzontals a les parets de tancament i estructural per a pas 

d’instal·lacions, sense el consentiment expressa de la direcció facultativa. Es procurarà 

també de no realitzar molts reguerols verticals per tal de no malmetre les parets. 

Els diferents forats (portes, finestres,...) es realitzaran amb una llinda estructural de 20 

cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, 

segons la norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4. 

El tancament de la construcció format pel mur de bloc de formigó estarà arrebossat i 

pintat. 

4.3.6. Coberta 

La coberta de la construcció estarà formada, tal com es determina en els plànols que 

s’adjunten, per dos cobertes independents, les quals seran planes, invertides i no 

transitables, i estaran formades fonamentalment per les següents capes: 

• Làmina de polietilè (barrera de vapor) situada sobre el forjat preparat per evitar el 

seu punxonament. 

• Formació de pendents amb una capa de formigó lleuger per tal de formar els 

pendents de desguàs de l’aigua, amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment 

pòrtland, de 10 cm de gruix mitja, i amb acabat remolinat, amb un pendent mitjà 

entre el 1% i el 5%; o amb una capa argila expandida abocada en sec i 

consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, amb espessor medi de 

10 cm. 

• Una capa de morter lliscat de regulació si és necessari segons la formació de 

pendents amb morter de gruix de 2 cm. de ciment 1:6/165I, amb acabat remolinat, 

en la qual anirà adherida la capa d'impermeabilització. 

• Làmina d’impermeabilització monocapa de betum modificat amb elastòmer SBS.  
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• Làmina separadora geotèxtil de fibres de polièster.  

• Aïllament tèrmic amb plaques de poliestirè extruït de 70 mm de gruix.  

• Làmina separadora geotèxtil de fibres de polièster anti-punxonament de 150 g/m2.  

• Estesa d’acabat amb grava de 3,00 cm i d’uns 10 cm de gruix pel recobriment i 

protecció de la coberta invertida. 

Per a desaiguar la coberta plana s’instal·laran les boneres de la coberta als baixants.  

Les diferents solucions constructives i els detalls constructius es concretaran en els 

plànols corresponents. 

Es realitzarà la formació de tots els elements especials de les cobertes, juntes de 

dilatació, entregues amb la bonera, careners, etc, segons el plec de condicions 

particulars, els detalls constructius i segons la direcció facultativa. 

El coronament dels murs perimetrals de la coberta que fan d’escopidor es realitzarà 

amb una peça metàl·lica que pot ser d’acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix col·locat 

amb fixacions mecàniques en el parament, d’aproximadament 20 cm d'amplada a 

escollir per la direcció facultativa. 

El trencaaigües o peça que fa d'escopidor de les finestres serà també una peça 

metàl·lica com el coronament a escollir posteriorment per la direcció facultativa. Aquesta 

peça estarà subjectada a l'ampit de les finestres. Tindrà una amplada aproximada d'uns 

30 cm., i es disposarà a tots els forats de la façana. Es col·locarà amb morter mixt 

1:2:10/165L. 

4.3.7. Particions interiors. Tancaments i divisòries 

Els envans interiors seran d’aproximadament 80 mm de gruix format per una peça 

ceràmica de gran format de 700x500x80 mm, per a revestir, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment 1:8. 

Es prohibirà fer reguerols horitzontals a les parets per a pas d’instal·lacions, sense el 

consentiment expressa de la direcció facultativa. Es procurarà també de no realitzar 

molts reguerols verticals per tal de no malmetre les parets de tancament interior. 

La disposició del tipus de paret s’haurà de mirar en els plànols i les possibles variacions 

només es podran realitzar segons la direcció facultativa. 

La zona de serveis es distribueix amb mampares de fusta fenòliques que no arriben ni al 

sostre ni al terra i farratges metàl·lics. 
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4.3.8. Revestiments 

4.3.8.1. Arrebossats 

El revestiment exterior de l’edificació es preveu amb un arrebossat lliscat i pintat amb un 

color neutre. 

Aquest arrebossat es realitzarà sobre parament vertical exterior de bloc de formigó, a 

3,00 m d'alçària com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment 

pòrtland amb filler calcari 32,5 R. 

La solució definitiva de l’acabat es definirà en l’obra segons la direcció facultativa  

També es realitzarà un arrebossat en els paraments verticals interiors prèviament a 

l'enrajolat dels banys. Aquest arrebossat serà a bona vista sobre parament vertical 

exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat 

amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R 

4.3.8.2. Enrajolat 

Els enrajolats dels paraments verticals interiors dels banys i de la zona de serveis, seran 

de peces col·locades amb morter adhesiu, sobre una base regular prèviament realitzada 

(arrebossat). 

Aquest enrajolat es realitzarà en principi amb rajola de ceràmica esmaltada brillant 

escollida posteriorment per la direcció tècnica.  

4.3.8.3. Pintures i vernissos 

Pintat de parament exterior amb pintura amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes 

d'acabat llis a definir posteriorment pels tècnics responsables de la direcció d’obra. 

4.3.8.4. Extradossats 

Extradossat amb plaques transformades de guix laminat format per estructura 

autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total 

de 48,5 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d’amplària i canals d'amplària 36 mm, 

amb una placa transformada tipus especial perforada, amb perforació tipus ordenada 

ocupant tota la superfície de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb 

plaques de llana mineral de roca 

4.3.9. Paviments 

4.3.9.1. Paviments interiors 

El paviment de l'interior de la construcció, tant en les dues seus socials (Club de les 

Petanques i Club de les Bitlles Catalanes) com en els serveis (lavabos) es realitzarà 

amb rajoles de gres antilliscant extruït esmaltat de forma rectangular, d’aproximadament 
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30 x 30, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 

beurada CG1 (UNE-EN 13888). 

4.3.10. Tancaments practicables interiors. Fusteria de taller 

Els tancaments interiors dels serveis (lavabos) queden definits en els plànols que 

s’adjunten en el document. 

Les portes i les mampares seran totes de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de 

gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable i els 

elements de fixació necessaris. 

En la direcció tècnica s’acabarà de definir aquests tancament. 

4.3.11. Tancaments practicables exteriors. Tancaments metàl·lics 

Totes les finestres seran d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de 

base, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons 

UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

sense persiana. 

La definició de les mides de cada element quedarà determinada en els plànols que 

s’adjunten i en els amidaments. 

Aquests tancaments exteriors practicables de la façana (finestres i portes) s’acabaran 

de definir en la direcció d’obra. 
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B. NORMATIVA DE REFERÈNCIA  

Serà d'obligat compliment tot l’establert en la Normativa Legal. 

En conseqüència, en caràcter general seran d’aplicació les disposicions que s’indiquen 
a continuació; encara que, definitivament seran aquelles que siguin d’obligat 
compliment en l’execució de les obres.  

Seran d’obligat compliment qualsevol altre disposició oficial relativa a la Seguretat, Salut 
Laboral, Higiene i Medicina en el Treball, vigent a la data de la execució de l’obra, i que 
pugui afectar a la mateixa.  

Seran també d’obligat compliment totes aquelles ordenances municipals que es 
disposen i que fan referència a algun tema d’aquest projecte. 
 
5.1. Normativa tècnica d’urbanització 

Normativa de tipus general 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012). 

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010). 

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006). 

• Código Técnico de la Edificación. DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. 
Intervención de los bomberos. (BOE 28/03/2006).  

• 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). 

• 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. 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

• 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). 

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

• POUM de Palau-solità i Plegamans, aprovat definitivament per la CTUB de 23 d’abril 
de 2.015 i publicat el 30 d’octubre de 2015. 

Normativa genèrica 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) 

• 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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Normativa de la xarxa 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) 

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

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

• 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 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 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

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

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

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios”. (BOE 14/12/1993). 

Normativa de la xarxa de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics 
de sanejament. (DOGC 29/05/2003). 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE 20/12/1995). 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE 23/09/1986). 

Normativa de la xarxa de distribució d’energia elèctrica 

General 

• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico. (BOE 28/11/1997) 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica. (BOE 
27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Baixa Tensió 

• Real Decreto 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 
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- ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de 
Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

- NTP – LABT Línies aèries de baixa tensió 

- NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

Enllumenat públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008). 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del mediambient 
(DOGC 12/06/2001). 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002). 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
exterior”. 

Normativa de la xarxa de telecomunicacions 

• Pla especial d’ordenació urbanística de les instal·lacions de telefonia mòbil de Palau-
solità i Plegamans, aprovat definitivament per acord de la CTUB el 25 d’abril de 
2013. 

• Especificacions tècniques de les Companyies. 

5.2. Normativa tècnica d’edificació 

Normativa de tipus general 

• Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) 

• Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi 
tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013). 

• Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85). 

• Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91). 
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• Certificado final de dirección de obras. D 462/1971 (BOE: 24/3/71). 

Normativa referent a l’ús de l’edifici 

Llocs de treball 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

• Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat  

• Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificacions.RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley 
de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

• CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

• CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

• Llei d’accessibilitat. Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014). 

• Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91.   
D 135/95 (DOGC 24/3/95). 

Seguretat estructural 

• CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

• CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

• CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Seguretat en cas d’incendi 

• CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

• CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

• CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

• Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI. RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

• Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

• Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 

• CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

• CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

• SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

• SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

• SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

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

• SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

• SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

• SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

• SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Salubritat 

• CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

• CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

• HS 1 Protecció enfront de la humitat 

• HS 2 Recollida i evacuació de residus 

• HS 3 Qualitat de l’aire interior 

• HS 4 Subministrament d’aigua 

• HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció enfront del soroll 

• CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

• CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

• Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

• Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

• Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

• Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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• Ordenança municipal 

Estalvi d’energia 

• CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

• CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

• HE-0 Limitació del consum energètic 

• HE-1 Limitació de la demanda energètica 

• HE-2 Rendiment de les Instal•lacions Tèrmiques 

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

• HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

• HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: 
Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013)  

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Sistemes estructurals 

• CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

• CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

• CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

• CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

• CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

• CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

• CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

• NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

• EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

• Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i 
elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres 
d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del 
Codi Tècnic de l'Edificació. 

• NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 

• CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

• CTE DB HR Protecció davant del soroll  

• CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

• CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

• CTE DB SE F Fàbrica i altres 

• CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

• CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

• Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Sistema de condicionaments, instal.lacions i serveis 

Instal.lacions de recollida i evacuació de residus 

• CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

• Ordenança municipal 

Instal.lacions d’aigua 

• CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

• CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

• Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

• Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

• Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

• Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

• Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 
Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per 
la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

• Ordenança municipal 
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Instal.lacions d’evacuació 

• CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

• Ordenança municipal 
 
Instal.lacions tèrmiques 

 
• CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal.lacions Tèrmiques (remet al RITE). RD 

314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden 
FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

• RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RD 1027/2008 (BOE: 
29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

• Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia. 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

• Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

• Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

• Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal.lacions de ventilació 

• CTE DB HS 3 Calidad del aire interior. RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves 
modificacions.  

• RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RD 1027/2008 (BOE: 
29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

• CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

• Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI. RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal.lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

• ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) en depósitos fijos 

• ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) para uso propio 

• ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

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

• Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
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D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot 
allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

• Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

• Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio". RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal.lacions d’electricitat 

• REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

• Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento 
electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

• CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

• Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies 
línies elèctriques 

• Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09. RD 
223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

• Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

• Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia. RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

• Procediment administratiu aplicable a les instal•lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

• Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal•lacions de 
xarxa i a les instal•lacions d’enllaç. 
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

• Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que 
afecten a les instal•lacions en ús no inscrites al Registre d’instal•lacions tècniques de 
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
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• Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions 
a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

• Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal•lacions d’enllaç 
elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines  

Instal.lacions d’il.luminació 

• CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: 
Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013)  

• CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il•luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

• REBT ITC-28 Instal•lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

• Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

Instal.lacions de telecomunicacions 

• Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

• Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificacions. RD 
346/2011 (BOE 1/04/2011)  

• Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011. 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

• Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en 
el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

• Pla especial d'ordenació urbanística de les instal·lacions de telefonia mòbil en el 
municipi de Palau-solità i Plegamans, aprovat el 25/04/2013 i publicat en el DOGC 
01/07/2013. 

Instal.lacions de protecció contra incendis 

• RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

• Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 
apéndices. O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

• CTE DB SI 4 Instal.lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

• Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI. RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instal.lacions de protecció al llamp  

• CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Certificació energètica dels edificis 

• Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

Control de qualitat 

Marc general 

• Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: 
Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013)  

• EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

• Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 
modificat pel RD 1329/1995. 

• Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

• Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, 
segons estableix l’EHE-08. 

• UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó. 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

• RC-16 Instrucción para la recepción de Cementos. 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

• Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98). 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

• Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

• Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

• Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

• Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residus. 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

• Residuos y suelos contaminados. Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

• Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

• Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

  

 
 

 

 

 

 
 
Palau-Solità i Plegamans, 16 de maig de 2018 
 
 
 
 
 
SERVEIS TÈCNICS 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans      
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 C. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT CODI TÈCNIC DE L’EDIFIC ACIÓ 



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ

obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o  rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 

residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA  33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA  50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 

entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA  45dBA  

paret del recinte protegit RA  50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA  30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA  50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA  20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA  45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA  50dBA  

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA
D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65  32 30 32 30 

65 < Ld  70  37 32 37 32 

70 < Ld  75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

Projecte equipament de Petanques i bitlles catalanes

✔

✔

✔

✔

✔



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2

Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65 Ld  60  30 30 30 30 

65 < Ld  70 Ld  60  30 30 30 30 

70 < Ld  75 60 < Ld  65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld  70  37 32 37 32 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA  50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr  40dBA  

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w  65dB  DnTA  50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA  45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w  60dB  DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w  60dB  DnTA  45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum  350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum  350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A  0,2m2/m3

 

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 

El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 

El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

Projecte equipament de Petanques i bitlles catalanes

✔

✔ ✔



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS 

 Coeficient de permeabilitat del terreny
 (1)

  Ks (cm/s)  10
-2

10
-5

<Ks<10
-2   10

-5  
Grau d’impermeabilitat 
(3) 

 Presència d’aigua 
(2)

Alta Mitja Baixa 

 

TERRES 

 Coeficient de permeabilitat del terreny 
(1)

  Ks (cm/s) > 10   10
-5  Grau d’impermeabilitat 

 Presència d’aigua 
(2)

Alta Mitja Baixa 
(4)

 

FAÇANES 

 Zona Pluviomètrica 
(5)

I  II III IV V Grau d’impermeabilitat 

 Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C 
(7)

 Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

 Classe d’entorn 
(6)

E0 E1

COBERTES  

 Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

4

Projecte equipament petanques i bitlles



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

Projecte equipament petanques i bitlles



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 

Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge   

- Híbrid, o bé Sistemes: 

- Mecànic 

  
 

- Dormitoris   5 l/s persona   Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior

(1) - Sala d’estar 
menjador 

  3 l/s persona  
 

- Banys  15 l/s local   

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat 

(2)

- Cuina   2 l/s m2 
i

  8 l/s local si hi ha 

aparells de combustió

 
 

Àmbit: Cuina                   Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció 

(2) 
 50 l/s  

 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina   

Finestres o portes exteriors practicables. 
(1)   

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:

(apartat 4.4) 
Superfície practicable  1/20 Superfície útil del local  

    

- Natural, 

- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 

 
- Mecànic 

    

- Natural, 

- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 
   

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. 
(5)

 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques 

(6)

 

 

(1)  
Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 
que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):

- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D  H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D  3 m.   

- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A  3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5  F  3 m. 

b) A  F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 

(2)  
L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 

- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 

- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 
on puguin haver persones de forma habitual. 

(3)  
Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 

d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  

Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  

Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 

complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  

Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

✔

Projecte equipament petanques i bitlles
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Ref. del projecte: 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

 

 Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 

q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

 

 

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

 

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Projecte equipament petanques i bitlles



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

Projecte equipament petanques i bitlles



HE 1  CTE Paràmetres del DB HE 1 per donar compliment a les 
exigències de Limitació de la Demanda Energètica  

P. BÀSIC 

Ref del projecte: 
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HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
 

Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica (art.15.1 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per a assolir el benestar tèrmic en funció 
del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos” 

 
 

Edificis de nova 
construcció 

Rehabilitació 
d’edificis 
existents 

Edificis existents amb superfície útil > 1000 m
2
 on es renovi més del 25% dels seus tancaments

Edificacions que, per les seves característiques d’utilització, hagin de restar obertes

Edificis i monument protegits oficialment, quan el compliment de l’exigència obligui a alterar el seu aspecte 

Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses

Construccions provisionals amb un terme previst d’utilització  2anys

Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials

ÀMBIT
D’APLICACIÓ 

S’exclouen 

Edificis aïllats amb una superfície total < 50 m
2

 

Província:  Capital província:  Alçada capital província:  

Població :  Alçada població:  

Zona climàtica 

 
Desnivell entre la població i la capital de província:  

       

 

 

 (1) 

Baixa càrrega interna 
(2)

  
Segons la quantitat de calor que es dissipa al seu interior 

Alta càrrega interna 
(3)

 

Higrometria 3 o inferior (55% HR) 
(4)

  

Higrometria 4 (62 % HR) 
(5)

 

DADES 
PRÈVIES

Classificació dels 
espais habitables 

Segons el nivell d’humitat interior 

Higrometria 5 (70% HR) 
(6)

 
 

Opció
simplificada 

Aplicable a edificis en els quals  Percentatge d’obertures en cada façana  60% de la superfície de la façana 
(7)

 

 Percentatge de lluernaris en coberta  5% de la superfície de la coberta 

 Les solucions constructives siguin convencionals 
(8)

 
 

MÈTODE DE 
CÀLCUL

Opció general Aplicable a tot tipus d’edificis  Es comprovarà el compliment de les exigències per mitjà del programa 
informàtic oficial LIDER o programa alternatiu reconegut 

 

 

Transmitància màxima de cadascun dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici  U màx 

(W/m
2
K)

 

Murs de façana

Particions interiors en contacte amb espais no habitables

Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny 
(9)

 

Terres (suelos)
 (13)  

Cobertes 
(14)  

Vidres i Marcs 
(15)  

Mitgeres 
(10)  

Taula 2.1 
segons zona 
climàtica

En edificis d’habitatges, particions interiors que separen hab. calefactats de zones comuns no calefactades  

    

Transmitància límit i Factor solar modificat límit de cada categoria d’elements  U lim

F lim

 

 

 

RECORDATORI: Paràmetres del Decret d’Ecoeficiència 
(11) 

Obligatoris +4 punts +6 punts + 8 punts

Parts massisses de tancaments verticals exteriors UMlim (W/m
2
K)  0,70  0,63  0,56  0,49

Obertures de cobertes i façanes d’espais habitables UHlim i ULlim (W/m
2
K)  3,30 

EXIGÈNCIES Limitació 
demanda
energètica

Taula 2.2 
segons zona 
climàtica

 

Obertures de cobertes i façanes orientades a SO (±90º) 
(12) 

FHlim i  FLlim  0,35 
 

✔

Barcelona Barcelona 1

130

129

C2

✔

✔

✔

0.95

0.95

0.95

0.65

0.53

4.4

1

1.2

ZONA CLIMÁTICA C2 

Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2K
Transmitancia límite de suelos     USlim: 0,50 W/m2K
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2K
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,32 

Factor solar modificado límite de huecos FHlimTransmitancia límite de huecos(*) UHlim W/m2K
Baja carga interna Alta carga interna 

% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 

de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 

de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,60 - - 

de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51 

de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 

de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 

(*) 
 En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm sea inferior a 0,52 W/m

2
K se podrá tomar el valor 

de UHlim indicado entre paréntesis. 

✔

✔

9

8

7

6

5

4

3

2

12

11

Palau de Plegamans

10

Projecte equipament petanques
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CTE Paràmetres del DB Limitació de la Demanda Energètica  HE 1 2 / 2

Ref. projecte: 
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En:   tancaments 

        particions interiors  

        ponts tèrmics  

de l’envolvent  tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
superficials de forma que: 

 s’eviti la formació de fongs a la seva superfície interior  

Comprovacions 

Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la superfície interior f RSi serà:  

 f RSi  f RSi,  min  (segons zona climàtica) 

fRSi,  min

Higrom. 3

fRSi, min

Higrom. 4

fRSi, min

Higrom. 5

En tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica   

Tancaments en contacte amb el terreny 

Superficials 

Exempts de comprovació 

Particions interiors en contacte amb espais no habitables on es prevegi 
escassa producció de vapor d’aigua 

En:   tancaments 

        particions interiors  

de l’envolvent tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
insterticials de forma que: 

 no produeixin una merma significativa de les seves prestacions   
tèrmiques 

 no suposin un risc de degradació o pèrdua de vida útil 

 màxima condensació acumulada en 1 any  quantitat que es pot 
evaporar en 1 any 

 

Comprovacions  

Per assegurar l’absència total de condensacions, la pressió de vapor en cada capa dels tancaments i 
particions interiors serà: 

Pressió de vapor <  Pressió de saturació  

(en condicions interiors i exteriors corresponents al mes de gener, segons apèndix G.1 del DB HE-1)

Tancaments en contacte amb el terreny 

Limitació 
condensacions 

Insterticials 

Exempts de comprovació 

Tancaments amb barrera de vapor a la part calenta 

EXIGÈNCIES 

Limitació 
permeabilitat a 
l’aire fusteries 

Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de      m
3
h/m

2
  

(seran de classe               segons norma UNE  EN 12.207:2000) 

 
Notes: 

(1) Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apèndix D.1 del DB HE1, caldrà adjuntar justificació en el projecte 

(2) Espais amb baixa càrrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Són els destinats principalment a l’ús residencial (eventual o permanent): 
tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones de circulació d’hotels, hospitals, etc. 

(3) Espais amb alta càrrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de l’ocupació, la il·luminació o els equips existents 

(4) Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els espais d’edificis residencials) 

(5) Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines industrials, pavellons esportius, dutxes 
col·lectives, etc. 

(6) Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i piscines. 

(7) Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és inferior al 10% del sumatori de les àrees de totes les 
façanes de l’edifici, i sempre que la transmitància mitjana d’aquesta façana sigui inferior a la transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge 
d’obertures fos del 60% 

(8) Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’opció simplificada els edificis amb tancaments formats per solucions constructives tals com murs trombe, 
murs parietodinàmics, hivernacles adossats, etc. 

(9) L’exigència es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (suelos) recolzats sobre el terreny, incloses les lloses o soleres enterrades a una 
profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el requeriment es refereix al primer metre superior. 

(10) Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construïts o en construcció i que conformen una divisió comú (si l’edifici veí ni tan sols està en 
construcció, a efectes del DB HE 1, els tancaments es consideren façanes). 

(11) Cal comprovar si els paràmetres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència són més restrictius que els del DB HE 1, i aplicar els més exigents en cada 
cas. El Decret d’Ecoeficiència fixa uns paràmetres mínims a complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un número determinat de punts, 
per tal d’aconseguir un mínim de 10 punts obligatoris. 

(12) L’orientació Sud Oest del Decret d’Ecoeficiència no coincideix exactament amb la del DB HE 1 

(13) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de cambres sanitàries, es consideren com a terres (suelos) (segons RD 
1371/2007)   

(14) Les particions interiors en contacte amb espais no habitables, com és el cas de les golfes, es consideren com a cobertes (segons RD 1371/2007) 

(15) Transmitància mitja de la del vidre i la del marc, ponderada segons la superfície ocupada per cadascun d’ells (segons RD 1371/2007) 
 

0.56 0.69 0.8

✔

✔

✔

27

2,3 o 4
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CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les 
exigències de Seguretat en cas d’Incendi 

RESIDENCIAL HABITATGE   SI 

es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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 Ref. del projecte  
 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 

Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  
 

- Es manté l’ús:   S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI. 

  

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 

 El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   

- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 

 Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   

Reforma 

- En qualsevol cas:  Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

- Afecta a una part de l’edifici:  El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin. 

  Canvi d’ús 

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge: 

 El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l’edifici. 

  

Edificis 
protegits 

- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 

 Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S        
 

SECTORS D’INCENDI Nombre  
de sectors

CONDICIONS                                    

Ús Residencial Habitatge (1)  - Compartimentat en sectors: S  2.500 m2 (2) 
- Separació entre habitatges  EI 60. 

  

Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (3) 

 - Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície 
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament 

  

Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2 

 
- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús. 

  
Establiments  

Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència 

 
- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   

Sector de risc mínim  - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2. 
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.   

 

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.   Escales i ascensors que comuniquen sectors 

d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici: - Accés a l’ascensor (opcions):  

a) A cada accés: porta d’ascensor E 30  
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial: 

vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 

vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.  
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 

el sector superior. 

  

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent);  h d (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                            

ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi 

ÚS DEL SECTOR 

      ha  1,50 m hd  15 m 15< hd  28 m hd > 28 m 

Residencial Habitatge EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 

Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m

 EI 90   EI 120 EI 180 

Aparcament S > 100 m2 (3) EI 120  EI 120   EI 120 EI 120 

PARETS I 
SOSTRES     

Sector de risc mínim No s’admet  EI 120   EI 120 EI 120 

a) Comunicació directa     EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   PORTES DE 
PAS b) Amb vestíbul d’independència     2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

(1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda  500 m2. 
(2) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m 

segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat. 
(3) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S  100 m2. 

✔

✔1

✔

✔
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

 

CLASSIFICACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 

ÚS PREVIST 

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Aparcament d’habitatge unifamiliar o
bé aparcament de S  100 m2  

En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S  15 m2  15 < S  30 m2   S > 30 m2 

Trasters (1) (2) 50 < S  100 m2  100 < S  500 m2   S  > 500 m2 

Magatzems d’elements combustibles 
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2) 

100 < V  200 m3   200 < V  400 m3   V > 400 m3 

Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 

 
P  2520 kVA 
P  630 kVA 

  

(4) 

2520< P  4000 kVA 
630 < P  1000 kVA 

  

(4) 

P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 

Local comptadors d’electricitat (5) i 
quadres generals de distribució 

En qualsevol cas  -  -  

Sala de maquinària d’ascensors(6), 
Sala de grup electrògen 

En qualsevol cas  -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 

70< P  200 kW   200 < P  600 kW   P > 600 kW 

Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització  

En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció 

S  3 m2  S > 3 m2   -  

CONDICIONS 

- Resistència al foc de l’estructura  R 90  R 120   R 180 

- Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors  EI 90  EI 120   EI 180 

- Vestíbul d’independència -  Sí   Sí 

- Portes de pas (7)
EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5       2 x EI2 45-C5       

- Recorregut màxim fins a alguna sortida 
del local 

 25 m 
 

   25 m 
   

 25 m 
 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1  

 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.2 

(1) Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI A. 

(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior  3 x 106 MJ  s’aplicarà el RSCIEI. 

(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, Fecsa-
Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)). 

(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 

comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30). 
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 

Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 

(7)  No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació. 
 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)  

a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o
bé, 

  

b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 

- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
     sent t, el temps de resistència al foc dels 

espais ocupables 

  

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m 
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. 

  

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.3 Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció  50 cm2) 

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al   

foc, EI t, que l’element travessat. 
  

 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 

  
RESISTÈNCIA         
AL FOC 
 
 
CTE DB SI 1.1 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 

b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 

c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents 
s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 

 

✔

✔

✔
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)  excepte l’interior de 
l’habitatge 

C-s2,d0   EFL  

Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1  
Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1  
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi. 

B-s3,d0      BFL-s2 (5)  

(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa  EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les 

derivacions individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i 
opacitat reduïda (REBT 2002). 

 

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  

Carpes, tendalls, altres: - M 2, segons norma UNE 23727:1990 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

REACCIÓ AL FOC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.4 

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 

b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 

c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           
(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
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SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC  EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 

- Entre dos edificis 
colindants (1)  

 - Entre dos sectors 
d’incendi 

  - Entre una zona de risc 
especial alt i altres 
zones de l’edifici 

  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici

 

 

 

 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:             
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, ,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

Façanes enfrontades (1)   Façanes a 90º (1)   Façanes a 180 º (1)   

 
 

 
 
 

 

Façanes a 45º(1)   Façanes a 60º(1)   Façanes a 135º(1)   

  

 
 
 

 

FAÇANES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CTE DB SI 2.1 
(1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 

l’angle format per ambdues façanes. 

✔

✔
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 

- Entre dos sectors d’incendi 
 

 - Entre una zona de risc especial alt i     
d’altres zones més altes de l’edifici 

  - Cap a una escala o passadís 
protegit des d’altres zones  

 

 

 

 
   Franja d’1 m  EI 60 a la trobada entre el forjat separador 

de sectors diferents i la façana:  
  

Franja d’1 m  EI 60 que es pot reduir en la dimensió 
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:   

  

REACCIÓ AL FOC  

- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 
s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana. 

  - Façanes d’altura  18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 
s’exigeix reacció al foc a una franja fins a una alçada  3,5 m.  

 

 

 

FAÇANES 

- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.   

CTE DB SI 2.1 

Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.   
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RESISTÈNCIA AL FOC  

- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial 
alt i d’altres zones de l’edifici 

  

 

  Franja   EI 60 i  0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent a 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

  

Franja   EI 60 i   1 m          en 
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

 

>1 m
Coberta

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt

 

 

Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t

EI 120
Coberta

 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:    

 

 
d (m)  2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Sent,  

- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 

- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 

 
 

REACCIÓ AL FOC  
 

COBERTES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòsa la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 

  

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc 

- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).   

✔
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge 

- h descendent =                  m h ascendent (1) =                                         m        

(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,   
ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.   

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  

a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentats com l’establiment. 

  - Sortides d’ús habitual    
i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 

b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)

  

a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment. 

  

ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús:  

Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i 

Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície 

- Sortides d’emergència 
de l’establiment: 

 b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1) 

  

(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment. 

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent) 

a) Arrencada d'una escala no protegida 
que: 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat  1,30 m².a la superfície en planta de l’escala. 
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 

inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala. 
*  L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  

  

b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica   

c) Porta d'accés a una escala protegida   

d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida   

e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  

- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 

sector de risc mínim. 

  

d) Una sortida d’edifici    

SORTIDA D’EDIFICI 

a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR: 

    (comunicat amb un espai exterior segur) 

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals no 
excedeixi de 50 m. 

  

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts       
       - Superfície mínima: S  0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per   

un radi R  0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants  
           Cas particular: Si P  50 persones, no cal comprovar les condicions 

anteriors de dimensionat. 

  

b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts   
        - Superfície mínima: S  0,5 P m²                                             
        - Situació: Separat  15 m de l’edifici o del sector. 

  

b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a més, 
l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament. 

  

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CTE DB SI A i CTE DB SI 3    

b) Porta o forat a un                            
ESPAI EXTERIOR SEGUR: 

CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur:  

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 

  

 

ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona 

Superfície útil m2 Ocupació 
P = sup. útil/ densitat 

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    

Administratiu < 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges 

Plantes o zones d’oficina 10    

Docent < 500 m2                            
integrat a edifici d’habitatges  

Conjunt de la planta o               
de l’edifici 10    

Residencial Públic< 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges 

Zones d’allotjament 20    

Aparcament  100 m2  Aparcament 40    

Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

   

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
CTE DB SI 3        Altres      

   TOTAL EDIFICI   

0,00 0,00

✔

✔

✔

✔ 90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

4,50

4,50
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS  

CONDICIONS 

  100 persones   - Ocupació: 
 

 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2) 

 
 

 25 m, en general (1)   - Longitud total del recorregut 
d’evacuació:  

 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és  25 persones.(1)  

 
 

- Altura d’evacuació descendent:   28 m (2)   

Una única sortida     
de planta: 

 

- Altura d’evacuació ascendent:  10 m    

 - Longitud total del recorregut 
d’evacuació: 

 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 
que dormin. 

 50 m (1), en altres casos 

  Més d’una sortida 
de planta:     

 
- Longitud fins a un punt des del que 

existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 

 25 m, en general. (1) 

 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és  25 persones. 

  

Més d’una sortida 
d’edifici: 

 
- Ocupació de l’edifici:  > 500 persones  

  

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.3 

(1) 
La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 

(2) 
Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 

 

TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAT VALOR MÍNIM 

 0,80 m    Portes i passos: A    P / 200  

 0,80 m  A. porta d’una fulla  1,23 m. 

0,60 m  A .cada fulla en porta de 2 fulles  1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta  0,80 x A. escala protegida 

 

 1,00 m   Passadissos i rampes: A    P / 200 

 0,80 m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals   

descendent A    P / 160   Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A    P /(160-10h)   

Escales protegides i especialment 
protegides: 

E   3 S + 160 AS  

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.

1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament. 

0,80 m, d’ús restringit  10 usuaris habituals 

 

Passadissos protegits E   3 S + 200 A 
 

1,00 m, en general  

0,80 m, a passadissos  10 pers. usuaris habituals 

  

Passos, 
passadissos  i 
rampes 

A    P / 600     Zones a l’aire 
lliure: 

Escales A    P / 480   

Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors. 

  

Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 

As = Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m] 

h = Altura d’evacuació ascendent, [m] 

P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 

E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una 
de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable. 

S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -
incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.  

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

DIMENSIONAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CTE DB SI 3.4 
En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.). 

  

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (3) 
segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 

EVACUACIÓ 

No protegida    Protegida    Especialment protegida   

Descendent  hd  14 m   hd  28 m   En qualsevol cas   

Ascendent 
ha  2,80 m  

ha  6,00 m i  P  100 pers. 
  En qualsevol cas   En qualsevol cas 

  

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CTE DB SI 3.5 

(1)  
Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge. 

(2) 
 Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi  la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix. 

(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP-109 de la 
DGSPEIS. 

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔
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PORTES  

 Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.  
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 

l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009) 

 
 

- En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge 

                                       P > 50 persones d’un recinte 

                                       P > 100 persones, en altres casos 
  

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 

 Sentit d’obertura: 

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2.1.2.   

 Amplada mínima: - 0,80 m 

- 0,80 m  A porta d’una fulla  1,23 m;  

- 0,60 m  A cada fulla en porta de dues fulles  1,23 m        
(0,80 m mínim, D 135/95 Codi d’Accessibilitat) 

  

SI 3.6 

SI 3.4 

En general 

 Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el 
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)   

PASSADISSOS 

SI 3.4  Amplada mínima: 
- 1,00 m 
- 0,80 m en passadissos amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 

  

RAMPES 

 Amplada mínima: - 1,00 m 
- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA) 
- 0,80 m en rampes amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 

  

 Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SUA 4.3   

SI 3.4 

SUA1 4.3 

 Passamans  - Condicions segons DB SUA 4.3   

ESCALA NO PROTEGIDA 

 Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 
  

 Escala no protegida 
compartimentada: 

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.  

 Esglaons, trams, replans: 

 Passamans: 
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 4.2   

SI 3.4 

SUA1 4.1 
SUA1 4.2 

 Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

- No hi ha requisits.  
  

ESCALA PROTEGIDA 

 Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

 Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 

- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici. 
 

- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  

- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

 Compartimentació:      

- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc 
mínim.(3) 

 

 Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

- Dos accessos, com a màxim, 

- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

 Accessos a cada planta:     

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

-  15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.   Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: -  25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil  1 m² a cada planta.             

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 

 - Superfície útil a cada planta  50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà  4) 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

 Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  

 Graons, trams, replans: 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SI A 

SI 3.4 

SUA1 4.1 
SUA1 4.2 

 Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2 

 

 (1)  Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col.loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2) 

 

✔

✔

✔
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

 Amplada mínima: 
-  1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 

l’aparcament. 
-  0,80 m en ús restringit amb ocupació  10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

 Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 

-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici. 
 

-  Elements separadors EI 120.  

-  Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta. 

-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals contingus.  

-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

 Compartimentació:      

-  A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent. (3) 

 

 Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

-  Dos accessos, com a màxim,  

-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

 Accessos en cada planta:     

-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

-  15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 

  Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: 

-  25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil  1 m² a cada planta.             

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 

 - Superfície útil a cada planta  50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 
d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà  4) 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 

 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

 Ventilació per al control del 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  

 Graons, trams, replans: 

SI A 

SI 3.4 

SUA1 4.2 

 Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 4.2.  

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR 

 S’assimila a escala 
especialment protegida:  

- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 

- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més: 
 

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície 
S  5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.  

 

SI A 

 Obertures:   

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati. 

 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4) 

 Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables. 

 

-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 

  Compartimentació:      

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  

-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 
 

 Distància entre portes: -   0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

 Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de  
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. 

 

SI A 

 Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 

-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi. 

    Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” 

(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la 
DGSPEIS. 

(4) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”. 
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- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé En edificis amb alçada d’evacuació 
h >28 m, qualsevol planta que no 
sigui d’ocupació nul·la i que no 
disposi d’alguna sortida accessible 
de l’edifici, garantirà:

- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 
fracció (veure SI Annex A Terminologia)

EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EN CAS 
D’INCENDI 

CTE DB SI 3.9

Itineraris accessibles - La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de 
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb 
discapacitats diferentes dels accessos principals de l’edifici 

 
 

- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.  - Senyalització 

- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 
d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una 
sortida de l’edifici accessible. 

 

SENYALITZACIÓ i

ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA 
DELS 

RECORREGUTS

CTE DB SI 7 

CTE DB SUA 4 

- Enllumenat d’emergència segons 
DB SUA 4.2.1

- Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur. 

- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis. 

- Recintes > 100 persones 
 

 

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

INSTAL·LACIONS (1)

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                
la superfície construïda, S.

CONDICIONS 

 

En qualsevol cas 

 

-  Eficàcia: 21A – 113B 

-  Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 

-  Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

-  Eficàcia: 21A – 113B 

-  Col·locació: 1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  - Ubicació: 
exterior del local 

-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 

- de risc especial alt: L  10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 

Extintors 
portàtils     

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 

(per exemple: trasters,         
locals d’instal·lacions, 
aparcaments  100 m

2
 )  

- Ubicació: 
interior del local 
o zona 

-  de risc especial mig o baix: L  15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

Boques 
d’incendi 
equipades  

Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1

(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 

-  Ubicació:   A  5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància  
25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 

-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 

Ascensor 
d’emergència 

h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg 

- Dimensions cabina:   1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m 

- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s 

- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric; 
entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h. 

Columna seca  h > 24 m  -  Ubicació:     - Presa d’aigua a façana  

                        - Columna ascendent situada a la caixa d’escala  

                        - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a   
totes les plantes a partir d’aquesta. 

-  Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m
2
 o fracció 

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m
2
 o fracció  

5.000  S  10.000 m
2
 - 1  

Hidrants 
exteriors (2)

S > 10.000 m
2
 - 1 més cada 10.000 m

2
 addicionals o fracció 

DOTACIÓ  

Detecció i alarma 
(3) h evacuació > 50 m

CTE DB SI 4.1

(1) 
En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment. 

(2)  
Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana 
accessible de l’edifici.  

(3) 
El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 
d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 

 

✔

✔

✔
✔
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 DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI) 
CTE DB SI 4.1  

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. 

 

 

ÀMBIT 

- Extintors  

- Boques d’incendi  

- Polsadors manuals  

Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció  

CONDICIONS  

- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 

- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003 
 

SENYALITZACIÓ  
(Inst. PCI) 

 

 

 

 

 
 

 

 

CTE DB SI 4.2 - Visibilitat - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.  

* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.  
 

 
SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                     
  

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: (2)
 - Espais que formen part del projecte d’edificació   

  

VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (3)                                           

 Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   

 Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m (4) 

- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 

  

 Capacitat portant: - 20 kN/m2        

 

ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                           

  Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a 
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests               

  

  Altura lliure mínima o de gàlib: - la de l’edifici.   

  Amplada lliure mínima: - 5,00 m   

  En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (5)   

Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima    

h  15 m 23 m (6)   

15 m < h  20 m 18 m (6)   

  Separació màxima del vehicle de bombers  a 
la façana de l’edifici:                                             

h > 20 m                   10 m   

 Distància màxima fins als accessos a peu a 
l’edifici per arribar a totes les seves zones: 

- 30 m    

  Pendent màxima: - 10 %   

  Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de  20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 

compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  

  Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 

l’accés a façana amb escales o plataformes. 
  

  Accés al punt de connexió de la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 

- L  18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.    
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig  

  

 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1) 
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 

propagar un incendi de l’àrea forestal.  
   Franja de separació: 

-  Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.   

a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment):  

     Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

   Vies d’accés: 

b)  Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 

  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN             
        
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2          

(1) I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113). 
(2) Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent 9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12. 
(3) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 
(6) Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui  15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat (aquest valor es 

correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona) 
 

✔

✔

✔

✔



CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Residencial Habitatge  SI 1 1 / 1 1

 

C
o

d
i T

è
cn

ic
 d

e
 l’

E
di

fic
a

ci
ó 

R
D

 3
1

4/
2

0
06

, R
D

 1
3

7
1

/2
0

0
7,

 O
 V

IV
/9

8
4

/2
0

0
9

 i
 le

s 
se

ve
s 

co
rr

e
cc

io
ns

 d
’e

rr
a

d
es

 (
B

O
E

s 
20

/1
2/

0
7 

i 2
5

/1
/0

8
, 

2
3.

0
4.

0
9

) 
  
  
O

fic
in

a 
C

o
ns

ul
to

ra
 T

èc
n
ic

a·
 C

O
A

C
  S

I 
R

H
 v

.3
 ju

lio
l 2

0
11

 
 m

o
d

ifi
ca

ci
o

n
s 

R
D

 1
73

/2
0

1
0 

(B
O

E
 1

1/
3/

2
0

1
0

) 
i

 

FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 

  Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)   

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  

 

 
 

 

  Forats per a l’accés 
dels bombers 

- Ubicació:  
- Ampit: 
- Dimensions: 
- Accessibilitat: 

- A cada planta de l’edifici, separats  25 m entre eixos de dos forats consecutius 
- Altura  1,20 m 
- Amplada  0,80 m;  Altura  1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els 

elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
d’evacuació  9m). 

 

 

CTE DB SI 5.2 
(6) Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació > 50m”

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                         
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent);  hd (descendent) 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                     

ÚS DEL SECTOR 

      ha  1,50 m hd  15 m 15< hd  28 m hd > 28 m 

Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent 

R 30  R 30         -       - 

Residencial Habitatge plurifamiliar (2)
 R 120  R 60   R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència
R 120 

 R 180, si h >28m 
R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) 
segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 

          baix           mig          alt 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  

La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 

(2) Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera. 

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  

- Càrrega permanent  1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  

- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  

- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior  28 m 

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  

Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTE DB SI 6.2 
Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.2 

Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 

 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 

- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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 D2. PLÀNOLS DE PROPOSTA  
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 E1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 



PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
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1. CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 NATURALESA I OBJETE DEL PLEC DE CONDICIONS 

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions econòmico-administratives 

que regula el Contracte d'obres. 

Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells tècnics 

i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i d'acord amb la 

legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, als seus tècnics i 

encarregats, i a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions entre ells i les seves 

obligacions corresponents en ordre al compliment del contracte d'obra. 

1.2 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRATE D’OBRA 

Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de prelació pel que fa al valor de les 

seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra. 

2. El Plec de condicions econòmico-administratives.  

3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Excepte els annexos a la 

Memòria que són merament informatius.  

4. El Plec de condicions facultatives i Tècniques.  

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit s'incorporen al Projecte 

com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.  

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es 

realitzen a nivell de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala. 

1.3 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest Plec, les 

Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell 

s’especifica. 

Amb caràcter general: 
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• Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de contractes del 

Sector Públic. 

• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Reial Decret 

1098/2001 del 12 d’octubre. 

• Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions Complementàries 

(ordre d'11 d’abril de 1946 i 8 de febrer de 1951). 

• Estudi de seguretat i salut en el treball en els projectes d’edificació i obres públiques, aprovat per 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), aprovat 

per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al moment actual, i 

que en el seu dia (quan s’editi) passarà a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de gener 1988). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigües, aprovat per 

O.M. de 28 de juliol de 1974 (M.O.P.U.). 

• Instruccions a complir per els tubs de materials plàstics, per el subministrament d'aigua i calefacció 

fins 90º (D.O.G 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions, aprovat 

per O.M. de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.). 

• Plec de Condicions Facultatives Generals per a les Obres de Proveïment d'Aigües, de la vigent 

Instrucció  del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

• Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les Obres de Sanejament de Poblacions, de la 

vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.( Decret Legislatiu 1/1988 28-1-1988) 

• Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura 1960 (adaptat pel 

Ministeri de  l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

• Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’ aprova la norma de construcció 

sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02). 

• Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó estructural EHE-08, aprovada per Reial 

Decret 1247/2008, de 18 de juny 2008. 
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• Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials 

actualment en vigència (M.O.P.U.). 

• Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

• Normes U.N.E. 

• Normes Bàsiques de l’Edificació. (NBE del M.O.P.U.) 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació. (NTE del M.O.P.U.). ECG, ECR, ECS, ECT, ECV, IAT, IEB, 

IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS. 

• Norma NBE-AE 88 "Acciones en la Edificación" del M.O.P.T. 

• UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

• Normes ASME-IX "Welding Qualifications" i normes ASME-VIII 

• Norma MV-102 "Acero laminado para estructuras de Edificación", última edició. 

• Norma MV-103 sobre "Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación", última edició. 

• Norma MV-104 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación", última edició. 

• Norma MV-105 "Roblones de acero", última edició. 

• Norma MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero", última edició. 

• Norma MV-107 "Tornillos de alta resistència para estructuras de acero", última edició. 

• Norma MV-201 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo", última edició. 

• Norma MV-301 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos", última edició. 

• Normes bàsiques per les instal⋅lacions interiors de subministrament d'aigua. 

• Plec General de Condicions Facultatives per Canonades d'Abastament d'aigües. 

• Instrucció de l'I.T.E.C.C. per tubs de formigó armat o pretesat. 

• Recomanacions de l'I.T.E.C.C. per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 

(T.H.M.73). 
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• Normes de pintures de l’Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

• Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

• Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 

• Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-I.C. “Marques Vials”, aprovada per 

O.M. de l6 de juliol de 1987. 

• Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D. 

• Especificacions A.C.I. Standard 850-51. 

• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

• Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles 

bituminoses en calent". 

Amb caràcter particular :  

• Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 

• Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

• Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut. 

• Instrucció EM-62 d’Estructures d’Acer de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

• Reglament de recipients a pressió 

• Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment, juny de 1980. 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 

• Reglament de línies elèctriques d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

• Reglament d’Estacions de transformació d’energia elèctrica. 

• Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT 
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• Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. 

• Normes UNE, DIN, ASTM, AWWA, ASME, ANSI i EN, a decidir per l’Administració. 

• Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

• Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

• Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota índole 

promulgades per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres Organismes competents, 

que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, quedant 

a la decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat en 

aquest Plec. 

2. CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES 

2.1 EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUE S: DIRECCIÓ, INSPECCIÓ, 

CONTRACTISTA. 

2.1.1 DIRECCIÓ DE L’OBRA 

L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser 

acceptades pel Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per part 

seva que li siguin donades per escrit i signades. 

L'Administració o el propi director de l'obra, denominarà els col·laboradors que hagi de tenir aquest per al 

desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.  

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa. 

2.1.2 FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA 

La Direcció facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per mantenir el 

control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:  
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a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades.  

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.  

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.  

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de materials i 

manera de realitzar les unitats d'obra, sense contradir el Contracte.  

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.  

f) Assumir personalment, si fes falta, la direcció de determinades operacions, per la qual cosa comptarà amb 

el personal, maquinària i organització del Contractista. 

2.1.3 INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració.  

El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la seva 

missió, i queda obligat a acompanyar durant les seves visites.  

El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l'Administració de la inspecció de les 

obres. 

2.1.4 CONTRACTISTA 

Correspon al Contractista: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 

instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, 

en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observació de la 

normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.  

c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra inclòs en el cas 

que no existeixi Estudi o Pla de seguretat i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral. 

Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció 

específica.  

d) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.  
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e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 

subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la qualificació 

d'instal·ladors autoritzats.  

f) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant 

els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció facultativa, els 

subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les 

normes d'aplicació.  

g) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) necessaris per a la 

legalització davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que l'Administració determini, així com en els 

Serveis d'Indústria de la Generalitat.  

h) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es practiquin.  

i) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment del 

control de qualitat.  

j) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  

k) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra. 

l) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. La pòlissa 

d'assegurances per aquesta obra haurà de garantir la cobertura mínima de 600.000 € tant pel que fa a la 

pròpia obra com a tercers. 

2.2 EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 

CONTRACTISTA 

2.2.1 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li resulta 

suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol licitarà els aclariments 

pertinents. 

2.2.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i Salut, 

presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la Corporació previ informe del Tècnic 

encarregat per l'Administració.  
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Haurà de designar un tècnic qualificat que realitzi les funcions de coordinador de seguretat en l'obra, fins i tot 

en el supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la 

jornada laboral.  

Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció 

específica. 

2.2.3 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Contractista, de conformitat amb el que especifica el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, presentarà el Pla de Gestió de residus de 

l'obra que haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per part de la Direcció Facultativa, de la mateixa 

manera que el Pla de Seguretat i Salut.  

2.2.4 OFICINA A L’OBRA 

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina a la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on es pugui 

estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció 

facultativa:  

a) El projecte d'execució complet, inclosos els complements que en el seu cas es redactin.  

b) El Contracte d'Obres.  

c) El Llibre d'Ordres i Assistències.  

d) El Pla de Seguretat i Salut.  

e) El Llibre d'Incidències.  

f) El Reglament i Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

g) La documentació de les assegurances esmentats la condició k) de les obligacions de Contractista. 

2.2.5 REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a l'obra, 

que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar 

en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 



PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT DE LES PETANQU ES I BITLLES CATALANES 

 

11 

Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'article corresponent.  

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de condicions econòmico-

administratives, el Delegat del Contractista serà un facultatiu competent. També es determinarà el personal 

facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de 

dedicació compromesa.  

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 

segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la paralització de les 

obres, sense tenir dret a cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència. 

2.2.6 PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA 

El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 

legal de treball i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva 

disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrar les dades que 

calguin per a la comprovació d’amidaments i liquidacions. 

2.2.7 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESAMENT 

És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 

obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits de possibilitats 

que els pressupostos habiliten per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

2.2.8 INTERPRETACIONS, ACLARACIONS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols 

o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, que estarà obligat 

a retornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà 

al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.  

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció facultativa cregui oportú fer el 

Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l'haguessin dictat, el qual donarà al 

Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités. 

El Contractista podrà requerir la Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la 

correcta interpretació i execució del projecte. 

2.2.9 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
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Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció 

facultativa, només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre econòmic i 

d'acord amb les condicions establertes en els plecs de condicions corresponents.  

Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 

responsabilitat, si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, el qual 

podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus 

de reclamacions. 

2.2.10 RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ 

FACULTATIVA 

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la Inspecció, si escau, encarregats de dirigir i 

inspeccionar les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius per als 

reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 

però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

2.2.11 FALTES DEL PERSONAL 

La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 

negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista per que 

separi de l'obra als dependents o operaris responsables de la pertorbació.  

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectes en el 

seu cas, a allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves obligacions com a 

Contractista general de l'obra. 

2.3 EPÍGRAF 3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TRE BALLS, ALS MATERIALS I ALS 

MEDIS AUXILIARS 

2.3.1 CAMINS I ACCESSOS 

El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament.  

La Direcció facultativa podrà exigir la seva modificació o millora. 

2.3.2 REPLANTEIG 
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El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que 

mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del 

Contractista i inclosos en la seva oferta.  

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva viabilitat 

donarà l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les 

circumstàncies que es produeixin perquè l'Administració contractant dicti les resolucions oportunes, 

considerant suspeses les obres temporalment. 

2.3.3 INICI DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la forma 

necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin executats els 

treballs corresponents i, per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.  

La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització de 

l'obra, i els terminis parcials.  

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció facultativa del començament 

dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig. 

2.3.4 ORDRE DELS TREBALLS 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, 

per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar. 

2.3.5 FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 

facilitats raonables per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres Contractistes que 

intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 

Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministrament d'energia o altres conceptes.  

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció facultativa. 

2.3.6 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s'interrompran 

els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa en tant es formula o 

tramita el Projecte Reformat. 
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El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les 

obres disposi per fer calçats, apuntalament, demolicions o qualsevol altra obra de caràcter urgent, avançant 

de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 

directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

2.3.7 PRÓRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les 

obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li atorgarà una 

pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de la Direcció facultativa. 

Per a això, el Contractista exposarà, en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o 

la marxa dels treballs i el retard que degut a això es originaria en els terminis acordats, raonant degudament 

la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

2.3.8 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a 

causa la carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol licitat 

per escrit no se li hagués proporcionat. 

2.3.9 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 

estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció facultativa i per escrit, 

es lliuri al Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el 

present Plec.  

En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, projectes, aprovació de 

projectes, col·legis visats professionals, etc ...) correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el 

cost que es derivi de les mateixes.  

En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes que es 

puguin realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos que per la 

seva complicació la Direcció Facultativa cregui oportú la seva valoració. Així mateix, tots els preus de 

partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous paviments, inclouran l'adequació o col locació 

de tapes i marcs de serveis ja siguin privats o municipals.  

En els preus d'excavació de terres o treballs en el subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació de serveis, 

etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels treballs 
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d'excavació, refinament, farcit o compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de 

clavegueram, etc .., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest 

tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que prèvia petició de l'adjudicatari, 

determini la Direcció Facultativa. 

2.3.10 OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista 

aixecarà els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents s'estendran per 

duplicat, lliurant: un, a la Direcció facultativa i l'altre al Contractista. Aquests documents aniran signats per 

ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, es consideraran documents 

indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

2.3.11 TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les Condicions 

Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 

l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha 

contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució o per 

la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el 

control que és competència de la Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 

valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bona compte. 

Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en els 

treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions prescrites, 

ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la recepció de 

l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que 

s'hagués contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

2.3.12 VICIS OCULTS 

Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de construcció en 

les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la recepció, els 

assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. 

Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, 

en cas contrari seran a càrrec de l'Administració.  
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Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, 

degut a incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es 

manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des la recepció.  

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida 

la responsabilitat del contractista. 

2.3.13 DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA 

El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 

convenient, excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una procedència 

determinada.  

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a la 

Direcció facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual s'especifiquin 

totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

2.3.14 PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

A petició de la Direcció facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials sempre amb 

l’anticipació prevista al Calendari de l’obra. 

2.3.15 MATERIALS NO UTILITZABLES 

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant ordenadament i en el lloc adequat, els 

materials procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables en 

l'obra.  

Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l'abocador, segons determini la Direcció 

facultativa. 

2.3.16 MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 

tinguessin la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o 

demostrés que no eren adequats per a la seva objecte, la Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista 

de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.  

Si el Contractista en el termini de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 

condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant les despeses a la Contracta.  
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Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de la 

Direcció facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista 

prefereixi substituir-los per altres que si compleixin les condicions exigides. 

2.3.17 DESPESES OCASIONADES PER PROBES I ASSAJOS 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució 

de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de l'1.5% del Pressupost de l'obra. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a 

càrrec de la Contracta. 

2.3.18 NETEJA DE LES OBRES 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 

sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 

mesures i executar tots els treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte. 

2.3.19 OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 

Contractista s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en 

segon lloc, a les regles pràctiques de la bona construcció. 

2.4 EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES 

2.4.1 DE LES RECEPCIONS D’OBRA 

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció facultativa la proximitat de la 

seva finalització per tal de convenir la data per l'acta de recepció.  

Aquesta recepció es farà en presència de l'Interventor, o persona en qui delegui, la Direcció facultativa i el 

Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció 

amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments 

sol·licitats. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà l'Acta de Recepció, signada per l'Interventor, la 

Direcció facultativa i el Contractista.  
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Un cop practicat un detingut reconeixement de les obres, si es troben aquestes en bon estat i d'acord amb 

les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant 

d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes 

assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per remeiar aquells. 

Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir un altre nou termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

2.4.2 DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA 

Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la 

seva aprovació, la documentació següent: 

a) Col·lecció de plànols AS-BUILD convenientment acotats i referenciats 

b) Originals dels models ELECT 1 i ELECT 4, del butlletí d'instal·lacions elèctriques, del projecte de 

legalització visat pel tècnic competent, l'Acta d'Inspecció favorable i del contracte de subministrament 

elèctric, referits a les instal·lacions d'enllumenat públic i / o semàfors.  

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.  

d) Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents al Pla de 

Control de Qualitat.  

e) Dossier post-venda dels jocs infantils instal·lats, que inclou certificació del compliment de la norma UNE-

EN 1176, i certificat de l'instal·lador conforme a la col·locació dels jocs s'ha realitzat d'acord a les 

instruccions del fabricant. 

2.4.3 AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA 

Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i el Contractista la 

seva medició definitiva, redactant la certificació final per al seu abonament per l'Administració.  

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 

certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del 

contracte. 

2.4.4 TERMINI DE GARANTIA 
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El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atenent a la naturalesa i 

complexitat de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte en casos especials. 

2.4.5 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització del 

període de garantia, seran a càrrec del Contractista.  

Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions produïdes per 

l'ús seran a càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions seran a 

càrrec de la contracta. 

2.4.6 DE LA FINALITZACIÓ DEL PERIODE DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, 

d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, 

el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults., I es 

procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de 

les obligacions pendents que haurà d'efectuar - en el termini de seixanta dies. 

2.4.7 PRÓRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats es 

deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el 

director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d'allò 

construït, concedint un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, 

sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

2.4.8 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT 

RESCINDIDA 

En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista estarà obligat a 

retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 

subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.  

Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'article corresponent 

d'aquest Plec. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les 

garanties segons el que disposa en els articles d'aquest Plec.  

Per les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció facultativa, s'efectuarà la mateixa 

recepció. 
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3. CAPÍTOL II. CONDICIONS PARTICULARS 

3.1 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ 

S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a 

treballadors de l'obra i a persones i vehicles aliens a ella.  

Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit, necessàries vindran 

definides per la Direcció facultativa o pels Serveis Tècnics de l'Àrea de Circulació i Via Pública.  

Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament que seran a càrrec del contractista 

adjudicatari.  

3.2 MESURES DE SEGURETAT 

3.2.1 OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA. 

Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que 

afecten zones fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat adequades i en 

particular: 

a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la zona 

d'aparcament o per la calçada, amb la senyalització pertinent.  

b) Desviar el trànsit de cotxes.  

c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació. 

3.2.2 TANQUES. 

L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre elles.  

Tots els accessoris, els acopis, les casetes, la maquinària i les rases han de trobar dins d'un perímetre 

tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com tanca la cinta plàstica, excepte si és utilitzada 

per unir dues tanques consecutives separades entre elles menys de 0,50 m. També es considerarà tanca 

contínua si la separació lliure entre dues tanques consecutives és inferior a 0,20 m.  

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un pas de 

vianants, protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. Aquest pas ha de 

tenir sempre una amplada superior a 1 m. 
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3.2.3 SENYALITZACIÓ LLUMINOSA. 

En obres en calçada o en els carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària l'existència de llums 

en tot el perímetre tancat.  

Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes llums hauran d'estar operatives. L'horari de 

funcionament és el fixat pel codi de circulació per les llums de posició dels vehicles. 

3.2.4 PASSOS PER DAMUNT DE LAS RASES. 

Quan no sigui possible que els ciutadans transitin per la vorera (pas lliure inferior a 1 m) s'haurà d'habilitar 

una passarel·la davant de cada portal, botiga o gual que estigui en funcionament. L'amplada mínima ha de 

ser de 2,5 m fora de l'horari de treball de l'obra. Durant la jornada laboral s'admetran passos provisionals 

amb planxes.  

Les passarel·les han de mantenir l'amplada mínima indicada, han d'estar protegides lateralment per tanques 

i han de tenir la resistència suficient per a la funció designada.  

Les planxes sobre les rases en calçades no han de fer soroll quan els vehicles passin per sobre, i estar 

subjectes al sòl de manera adequada.  

Si l'obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte, aquestes han d'estar envoltades per tanques i 

senyalitzades d'una manera adequada. 

3.2.5 SENYALITZACIÓ. 

En la par d'obra que afecta a la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la 

Guàrdia Urbana, s'han de col·locar, com a mínim, els senyals següents:  

a) A l'inici de l'obra, a una distància de 25 m en vies secundàries, i a 50 m en artèries primàries:  

1. un senyal d'obres.  

2. un senyal d'estrenyiment de la calçada.  

3. un cartell direccional.  

4. un senyal de velocitat limitada a 20 km / h.  

b) Al final de l'obra:  

1. un senyal de fi de prohibicions.  
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Si s'activa específicament un pas de vianants, s'haurà d'indicar.  

Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària aniran amb càrrec 

al Contractista.  

A cada obra haurà de nomenar, per part del contractista, un responsable de la seguretat en l'obra. 

3.3 ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS 

Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de càrrega i 

descàrrega. Les obres es coordinaran amb el Departament de Circulació i Via Pública pel que fa a talls de 

trànsit i cartells indicatius.  

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als 

aparcaments i dels veïns als portals.  

Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobrecostos en el pressupost. 

3.4 COORDINACIÓ COMPANYIES DE SERVEIS 

La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les demolicions 

incloses en projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.  

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l'Acta de Replanteig i no 

implicaran retard en la data de finalització de les obres.  

Prèviament a l'inici dels treballs de moviment de terra per la construcció de la infraestructura de sanejament 

s'executaran totes les cates de localització de serveis i es realitzaran els desviaments necessaris per a la 

executivitat del projecte. En particular, abans de l'inici de les obres, el Contractista haurà de gestionar i 

obtenir de la companyia distribuïdora elèctrica (FECSA-ENDESA) l'acta de control de l'obra segons el model 

oficial annex a l'Ordre TIC/341/2003. 

3.5 COMPROVACIÓ COTES PROJECTE 

Prèviament a l'inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte amb especial 

atenció a les cotes d'accés a les finques.  

En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a 

executar.  
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Les modificacions d'obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un sobrecost al pressupost 

de l'obra. 

3.6 CONTROL DE QUALITAT 

Prèviament a l'inici de les obres l'empresa adjudicatària presentarà un pla de control de qualitat que haurà de 

ser aprovat per la Direcció facultativa. 

En finalitzar els treballs es realitzarà inspecció de les obres. Aquests treballs s'inclouran en l’1,5% de control 

de qualitat. 

3.7 PREUS CONTRADICTORIS 

Per a la determinació del preu de qualsevol unitat d'obra s'utilitzarà com a referència els preus que figuren 

en els Quadres de Preus o Pressupost del projecte. 

Si durant l'execució dels treballs continguts en el Projecte fos necessari executar alguna unitat d'obra no 

inclosa en els preus que figuren en els Quadres de Preus o Pressupost, es fan entre el Contractista i la 

Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels Serveis Tècnics Municipals, un nou preu 

contradictori, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal 

competent. Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant 

els preus simples de mà d'obra, maquinària i materials continguts en el pressupost i variant les quantitats o 

incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.  

Aquests preus simples es prendran, amb l'ordre de prioritat que s'indica, dels següents quadres de preus de 

referència:  

1. Quadres de preus del Projecte  

2. Preus de referència d'Urbanització ITEC-2017 

3. Preus de referència d'Enginyeria Civil ITEC-2017  

4. Preus de referència d'Edificació ITEC-2017 

5. Preus de referència de Rehabilitació i Restauració ITEC-2017 

6. Preus de referència de Seguretat i Salut, Assaigs de Control de Qualitat i Despeses Indirectes ITEC 2017 
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3.8 PLEC DE CONDICIONS 

Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del Ministeri 

de Foment i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC. 

 

 

 

 

 

Lloc i data:. Palau-solità i Plegamans,  16 de Maig 2018 

El promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

 

 

Signatura  dels Serveis Tècnics Municipals 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o sub-bases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
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 substàncies 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 
Substàncies 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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B031U030,B0312500,B0311010,B0311500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
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 20 kN/m3 (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 pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
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- 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 obres 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 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 
 
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% 
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’ús al que 
es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- 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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0322000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 
estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 
0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
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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 DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
 
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·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
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·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
 
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·lics:  Nul 
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: 
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- 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 inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
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, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
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 20 kN/m3 (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 solubles 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 pretesat:  <= 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 sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- 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 granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
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- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 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 DF 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 DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- 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, si el material s'ha d'utilitzar en la 
confecció de formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
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Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
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 DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que 
puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o 
per la mescla d'ambdòs. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 
tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
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- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a 
les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La DF 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-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 
tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
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 DF. 
 
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 
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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 és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota 
l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0512401,B051E201. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva 
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (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. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                    ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a 
la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-
1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 
80310. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
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Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma 
UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
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 
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- 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 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie 
i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost 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 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CAL AMARADA EN PASTA: 
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: 
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 amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada 
després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
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A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552420,B0552B00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
     - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
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 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. 
 
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. 
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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 fins el punt que no recuperi la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada. 
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 destil·lació: 
- 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<=      ¦ 
¦(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 DF 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. 
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No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- 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 ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
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% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT DE LES PETANQU ES I BITLLES CATALANES 

 

27 

- 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% 
Assaigs 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%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts 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 càrrega. 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 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 hagués el risc que la temperatura ambient pogués 
arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El 
subministrat 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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* 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). 
* 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). 
* 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 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C,B064300B,B0641090. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 
les prescripcions de 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'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM 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). 
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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 subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar 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 DF 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 DF, 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 massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
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 seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 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 seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
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- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions d'amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 
de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- 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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
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PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0704200,B0708200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que 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. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que 
s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que 
el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 
millorats). 
 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
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- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
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. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2 
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 
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MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, 
d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 
cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al 
valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual 
al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 
declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o 
en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
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El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest 
per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
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- Composició i característiques del morter 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
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. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb 
les excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma 
UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus 
d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 
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¦nominal e ¦  transversal  S   ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)        ¦ (kg/m)  ¦ 
¦----------¦-------------------¦---------¦ 
¦    6     ¦       28,3        ¦  0,222  ¦ 
¦    8     ¦       50,3        ¦  0,395  ¦ 
¦   10     ¦       78,5        ¦  0,617  ¦ 
¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 
¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 
¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 
¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 
¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 
¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 
¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦----------¦-----------¦-------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 
¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re-real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Composició química: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C 
(UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
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- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦----------------------------------¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 
31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 
armaduras de hormigón armado. 
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B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 
1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 
inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces 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 DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i 
parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
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. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i 
alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoría I o II 
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- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
següents en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que 
hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins 
dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins 
dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZB1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 
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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'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
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'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: 
Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96118G0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que 
delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
 
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. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 
UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
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     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall 
en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
 
 
 
B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96218G0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que 
delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
 
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. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 
UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
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     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall 
en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
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UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B974V002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
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. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 
 
 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS  
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B981U125,B981U115. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que 
delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
 
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. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 
UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT DE LES PETANQU ES I BITLLES CATALANES 

 

48 

     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall 
en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99ZZ040. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un acabat tipus 
engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines:  30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Platines del bastiment:  25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat:  12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula:  25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de 
reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS  HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E11200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva 
estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT DE LES PETANQU ES I BITLLES CATALANES 

 

51 

- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 
300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la 
mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel 
fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H12110,B9H18110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 MOD 7. 
 
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 tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
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Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d'impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
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. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
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. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
 
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. 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
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 MOD 7. 
 
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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* 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). 
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* 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). 
* 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. 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5AUU50. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i 
les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, 
de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
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- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d' evitar 
manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z9CC0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de 
varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 
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Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
REIXA: 
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Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs 
de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 
de la UNE-EN 124. 
 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
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 
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 travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 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 AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 
 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
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Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
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. 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7F6370. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
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- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 
soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 
quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament a la rotura: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 
d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig 
UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1m. de forma que sigui 
llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal.lació, i mantenir-se llegible durant la 
vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre 
l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix 
en diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2mm. 
   - 63-75-90:  0,3mm. 
   - 110-125:  0,4mm. 
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   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Longitud i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 
d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col.locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.  
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es connecta el sistema de 
canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig 
UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després 
d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix 
en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
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   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Longitud útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord 
amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé 
situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 
1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo 
con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD3 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE RECTANGULAR S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD33090. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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 (con asimètric) 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 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ús de 
fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no 
perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes 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. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orofici d'apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 
mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 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 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
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- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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 127917): 
     - 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 (CON ASIMÈTRIC): 
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. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
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UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 
de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB2740U,BFB2940U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 
40°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. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 
m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d’iniciació de fissures, o 
altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal.lació i ús 
normals no n’afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 
romanent sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves. 
Contingut de negre de fum:  2 al 2,5% en masa. 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
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¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
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+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas 
de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLU IDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB2705,BFWB2905,BFWB1505. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), 
utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 
pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUID S 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB2705,BFYB2905. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG21RL10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 
sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
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'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
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El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En 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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TP10,BG22TK10,BG22TB10,BG22TH10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 
sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
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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 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPAD ES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ 
ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN32280. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor de cubeta de plàstic o de vidre, del tipus 1 o 2, obert 
o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W 
de potència. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es composa d'un cos a l'interior del qual hi ha d'haver un portalàmpades i un reflector; en un lateral tindrà el 
sistema de subjecció amb l'entrada de cables i connexionat. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol 
"Terra". 
Si la luminària és de tipus 2 amb allotjament per a equip, el grau de protecció (UNE 20-324) serà: 
+-------------------------------------------------+ 
¦Tipus   ¦   oberta     ¦        tancada          ¦ 
¦--------¦--------------¦-------------------------¦ 
¦Difusor ¦sense difusor ¦cubeta de plàstic o vidre¦ 
¦Grau    ¦ >= IP-23X    ¦      >= IP-54X          ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
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Reflector:  Alumini anoditzat polit 
Si es tracta de llums amb allotjament per a equip, entre el portalàmpades i el sistema de subjecció es troba 
l'espai per allotjar l'equip d'encesa, al qual s'ha d'accedir mitjançant una tapa desmuntable. 
Si els llums porten difusor, la part inferior de l'òptica ha d'anar protegida amb un difusor de plàstic o de vidre, 
que ha de ser fàcilment desmontable. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público. 
 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL .LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements 
de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
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 per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA,  REG I APARELLS SANITARIS 
BJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
BJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ65UR20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres manuals de sorra o carbó activat, amb connexions per rosca. 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer inoxidable 
- Poliester reforçat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'ús ve donat pel tipus de llit filtrant: 
- Carbó activat:  Eliminació de clor 
- Sorra:  Clarificació 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir 
d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat 
intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Pressió màxima:  7 bar 
Velocitat filtració:  >= 20 m3/h/m2 
POLIESTER: 
Cos de poliester reforçat de color vermell amb manòmetre i vàlvula selectora. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Diàmetre cos segons cabal: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Diàmetre  ¦ 
¦ (m3/h)¦   (mm)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   6   ¦   350     ¦ 
¦   8   ¦   450     ¦ 
¦  10   ¦   500     ¦ 
¦  15   ¦   650     ¦ 
+-------------------+ 
Diàmetre connexions:  1 1/2" 
ACER INOXIDABLE: 
Cos d'acer inoxidable amb tapa de poliamida i vàlvula lateral. 
Diàmetre cos:  750 mm 
Cabal:  22 - 35 m3/h 
Diàmetre connexions:  2" 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes. 
Les boques de connexió han d'anar protegides. 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALI TZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM11405. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips 
auxiliars per a la centralització de lectures. 
S’han considerat els tipus de comptadors següents: 
- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor 
magnètic 
- Comptadors d’aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital 
multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o 
defectes de l’acabat superficial. 
COMPTADORS: 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, 
exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, 
dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del 
fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat. 
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adequades al ús a que es 
destina. Els materials no s’han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de 
l’aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que 
són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o 
que estiguin protegits per un tractament superficial adequat. 
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense 
ambigüitats visuals. 
El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el totalitzador o 
immediatament al costat del número indicat. 
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim: 
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
- L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
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- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE 
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical 
respectivament 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura. 
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. 
COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC: 
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d’aigua mesurat, aquesta informació ha de 
mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d’aigua mesurat. 
S’ha d’incloure un element que permeti controlar la operació correcte del display. 
El comptador ha de disposar d’un indicador de l’estat de la bateria interna. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
COMPTADORS: 
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
Subministrament: En caixa protectora. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l’element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COMPTADORS: 
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJS - EQUIPS PER A REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS5U203,BJSBU120,BJSAU100,BJSBU130. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la MMAMB. 
 
 
BJS5 - GOTEJADORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS5U203. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal.lació de reg. 
S'han considerat els elements següents: 
- Microaspersor: Elements de distribució d'aigua en zones ajardinades en forma de pluja que van equipats 
amb broquet de sortida de doll fix, regulable i de curt abast 
- Comptagotes: Emissors d'aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar sistemes 
de reg localitzat, integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la mateixa o acoblats 
com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada 
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l'obertura de les electrovàlvules de la 
instal.lació possibilitant l'automatització de la mateixa. 
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d'aigua, en les que l'accionament del pilot de tres 
vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l'eix de la vàlvula es produeix per l'acció d'un 
solenoide. 
 
ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre l'aparell 
connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. 
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i 
resistents a les dites radiacions. 
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives. 
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de 
forma manual o amb ajut d'eines corrents, iclusiu el filtre. 
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent. 
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. Cada 
tipus de broquet ha de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 
- Cabal nominal i pressió nominal de treball 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
Pressió màxima admissible:  5 bar 
 
MICROASPERSORS: 
Ha d'estar format per: 
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre 
Abast:  4-5 m 
Pressió de treball:  2-2,5 bar 
Alçària cos emergent:  >= 10 cm 
Pluviometria dèbil:  20-30 mm/h 
Cabal:  400-600 l/h 
 
GOTEJADORS 
Ha de ser autonetejable. 
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
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- Tipus 
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants 
- Indicació de la posició correcta d'instal·lació si fos necessari 
 
PROGRAMADORS: 
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau. 
Cada element ha de portar les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model 
- Símbol d'identificació utilitzant el catàleg 
- Número d'estacions o sectors 
- Número de programes 
- Cicle o interval de reg 
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 
- Memòria permanent (Piles) 
- Descripció de la funció dels automatismes 
 
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS: 
Pot disposar de pantalla. 
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la tensió 
d'alimentació de la xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Número de programes:  Doble programa A/B 
- Arrencada:  3 recs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies 
 
PROGRAMADORS AUTÒNOMS: 
Han d'estar equipats amb solenoide a impulsos. 
L'alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d'un any. 
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio. 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 
- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 
- Arrencament automàtic:  3 regs en l'interval programat 
- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies 
 
ELECTROVÀLVULES: 
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 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions de muntatge. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ASPERSORS I MICROASPERSORS: 
* UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
 
GOTEJADORS 
* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS  I DE SEGURETAT 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'I NCENDIS 
BM21 - HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM213620. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-400. 
Pressió de treball:  <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament 
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HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb 
enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar 
l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el 
desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; 
ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de 
connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 
 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la 
xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de verificación. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 
 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 
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BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA 
INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY21000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
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 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
 
 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
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BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN318320,BN31A320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle) 
- 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 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
Materials: 
Vàlvules amb cos de bronze: 
- Bola:  Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat:  Tefló 
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 
- Bola:  poli(clorur de vinil) 
- Elements d'estanquitat:  Cautxú tecnopolímer de etilepropilediè EPDM 
 
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 d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
BN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN748320. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules reductores de pressió amb connexió per rosca. 
S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 
- Vàlvules amb cos de bronze 
- Vàlvules amb cos de llautó 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Obturador de desplaçament vertical 
- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la de 
sortida 
- Molla de compressió 
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial 
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació 
del fluid. 
 
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 d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN81A320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES COR RECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4 - PLANTES 
BR47 - ARBRES DE FULLA CADUCA I 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR475JJ0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres 
- Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- Amb pa de terra 
 
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. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni 
macadures. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la DF. 
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. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargària ha de ser:  2,5 - 8 cm 
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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 
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. 
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 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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* NTJ 07A:1994 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. 
 
M - MATERIALS 
MD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
MDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
MDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
MDDZ6DD0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de 
varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament 
per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
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La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
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El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en 
calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
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. 
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 tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT DE LES PETANQU ES I BITLLES CATALANES 

 

87 

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. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 
 
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. 
 
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 d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas 
moldeadas. 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de 
agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 DF. 
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 immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701821. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
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- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DQU02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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 veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 
 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222U020. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 
la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
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Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 
a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
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*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X 
del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227500F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228AB0F,F2285SR0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 
fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 
funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
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- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de 
graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 
nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 
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 o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia 
instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H11,F9365H99. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
 
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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
 
F97 - RIGOLES 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F974V010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col.locades amb morter: 
- 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 
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RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, 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 
 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
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. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
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 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F981U125,F981U115. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
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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 superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment 
de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a tota 
l'amplària de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
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 DF. 
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'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F991UA40. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten” 
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 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
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 en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
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 
 
ESCOSSELL DE XAPA D'ACER: 
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L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT 
La part superior de l'escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de 
sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
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. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E11204. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
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- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en 
el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
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 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA11110,FBA1G110,FBA31110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
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: 
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No s’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. 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 DF 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. 
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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 DF. 
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 pintada, d'acord amb les especificacions de la DT 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 DT, 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: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de 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. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG54477,FDG52357. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, 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 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- 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. 
 
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 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
 
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 FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
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FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS D E SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK3UR40. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de parets de maó, o prefabricat, 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 DT. 
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. 
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 
 
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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB2745U,FFB2945U. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’accessoris 
en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 
40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 
40°C 
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 
accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 
gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, 
etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 
d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; 
per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131. 
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. 
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. 
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El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot 
quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del 
sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del 
suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
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. 
Distància entre suports: 
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha 
d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal 
piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 
degudes a canvis de temperatura. 
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Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per 
un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada 
per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 
la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, 
cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els 
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials 
per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a 
la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PIS CINES 
FJ6 - EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES 
FJ65 - FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJ65UR20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de filtres de carbó activat o sorra. 
Filtres dels tipus següents: 
- Filtres d'acer inoxidable muntats sobre bancada 
- Filtres de poliester muntats entre tubs 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Muntat sobre bancada: 
- Fixació d'aparell a la bancada 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei 
Muntat entre tubs: 
- Preparació d'unions 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
Les connexions han de ser per rosca. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
MUNTAT SOBRE BANCADA: 
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció del grup s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la 
bancada. 
MUNTAT ENTRE TUBS: 
Ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. 
La canonada no ha de produir cap esforç sobre l'aparell. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5UC03,FJSBU120,FJS3U100,FJSBU130. 
 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Es d’aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions de Jardineria i Reg del Banc de la MMAMB. 
 
FJS5 - GOTEJADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS5UC03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Comptagotes integrats 
- Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels emissors en el tub, en el seu cas  
- Col·locació del tub en la rasa 
- Preparació de les unions 
- Connexionat a la xarxa 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per 
la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en 
pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.  
Els emissors seran autonetejables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s'interrompi 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 del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
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L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En tallar el 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  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per 
col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo. 
* UNE 68076:1989 Equipos para riego. Sistemas de Tuberías-Emisoras. Características generales y métodos 
de ensayo. 
 
 
 
FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ 
FM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FM213628. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Aplomat:  <= 5 mm 
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HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de 
complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element 
intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al 
fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 
 
 
 
FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN3 - VÀLVULES D'ESFERA 
FN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN318324,FN31A324. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
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- 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 DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
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. 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 només 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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
FN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN748324. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
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- Muntades en pericó de canalització soterrada 
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 amb cintes 
- Connexió a la xarxa de la vàlvula 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part inferior. 
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. 
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible. 
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES EN 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. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 només 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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
FN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
FN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN81A324. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i 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: 
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- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES EN 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. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 només 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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q105,G219Q200,G2192C06,G2194JC5,G2194XB1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
 
G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21R1002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha d'estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del 
voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'han d'arrancar els arbres que indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode de treball i fases 
- Apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
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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, béns o 
persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat d'arbre realment arrancat, aprovat per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G222U200,G222R002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 
la partida d'obra 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
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S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 
 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució 
proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per la obra i tercers 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 
detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures 
properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels 
estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en 
funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de 
la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat 
necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres 
circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i 
explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la 
DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues 
amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a l'ús definitiu 
previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, 
s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar 
detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la 
càrrega al 55%. 
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió cap a l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat 
especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures 
oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre 
precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
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En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació 
dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, 
han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les 
barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire 
lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament 
del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que 
va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o 
càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que 
puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan 
sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. 
Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial 
atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui 
provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, 
quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el 
més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No 
s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden 
estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats 
amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 
l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir 
sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 
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No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 
a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X 
del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
 
 
 
G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TER RES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2242411. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb mitjans 
mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
 La superfície  no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no 
originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles 
expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han de 
reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva 
substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un 
sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 
304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
 
TALUSSOS: 
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L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
G2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2A15000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G2R31340,G2R54267,G2RA1200,G2RA6110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material 
d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 
a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, 
amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 
reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de 
residu. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
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 DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti 
com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet 
l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, 
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
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Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, 
morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els 
materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg 
de Residus de Catalunya. 
 
 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G93 - BASES 
G931 - BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G931R01L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a 
les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 
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defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
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 DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 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 de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir la 
densitat prescrita a l'apartat anterior. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
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 DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
 
G96 - VORADES 
G961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G961A8GA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
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S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada 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 superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col.locat 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. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
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 DF. 
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'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5Z9CC4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de 
sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de 
mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
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 DT. 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
GD7 - CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
GD7F - CLAVEGUERES I COL.LECTORS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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GD7F6375. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. 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. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en 
la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre 
exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, 
encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
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. 
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 DF. 
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:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 
la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
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. 
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Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
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. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu 
pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
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 DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material 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 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
 
GDD - PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD33095. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació dels elements 
complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 
reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre 
d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 
acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
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Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons 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. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
GDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDG3U099,GDG51457,GDG52657,GDG5U010,GDG5U020,GDG59257. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, 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 
- 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) 
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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. 
 
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 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
 
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 FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
 
GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
GG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG31460V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i 
corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 
tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al 
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
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GH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
GHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GHM11H22. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a 
aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de 
sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal 
galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o 
amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
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 situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT DE LES PETANQU ES I BITLLES CATALANES 

 

142 

CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de 
diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
SUPORTS VERTICALS: 
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'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de 
alumbrado de acero. 
 
 
 
GHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GHN32281. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, per a làmpada d'incandescència, 
acoblat al suport. 
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 
- Llum asimètric per a vials sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a equip, amb 
làmpada de llum mixta, acoblat al suport. 
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- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora o sense, amb làmpada 
d'incandescència, acoblat al suport. 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a 
equip o sense, amb làmpada de vapor de mercuri, acoblat al suport. 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament 
per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport. 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, amb allotjament per a equip o sense, 
amb làmpada de llum mixta, acoblat al suport. 
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o de vidre amb làmpada de vapor de mercuri, col·locat. 
- Llum decoratiu amb làmpada d'incandescència, col·locat. 
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de llum mixta, col·locat. 
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o vidre, de forma troncopiramidal, cilíndrica o focus orientable, amb 
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta. 
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura, frontissa, cubeta de plàstic i reflector d'alumini, o 
simètric de forma esfèrica amb suport d'alumini, amb làmpada d'incandescència, acoblat al suport. 
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura exterior i sense equip, o simètric amb suport 
d'alumini amb equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri, acoblat al suport. 
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb equip incorporat 
o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta, acoblat al suport. 
- Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material termoplàstic, de bronze, 
de fosa d'alumini plastificat o no, o d'aleació anticorrosiva, per a làmpada de quars-iode, encastat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb pinça 
- Muntada amb pica per enfonsament de la piqueta en el terreny 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
 
LLUM DECORATIU: 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
- Posició lateral:  <= 50 mm 
 
LLUM SUBMERGIBLE: 
El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament. 
En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament o ajustatge. 
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A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor. 
Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua. 
Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició en alçària:  ± 20 mm 
- Posició lateral:  <= 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Si incorpora difusor de vidre, durant la manipulació s'ha de tenir una cura especial amb els difusors de vidre. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
LLUM SUBMERGIBLE: 
Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts 
d'estanquitat. 
La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés lliure del cable 
d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público. 
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de 
uso general. 
 
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
 
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
 
 
GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARD INERIA 
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GR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR475JJ0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barreges de cespitoses 
- Arbres 
- Arbusts 
- Palmeres i palmiformes 
- Coníferes i resinoses 
- Plantes de temporada 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- Plantes crasses o suculentes 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - En barreja de llavors 
- En pa d'herba 
- En esqueix 
- Palmeres, palmiformes, coníferes i resinoses: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Arbres 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Arbusts 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
- Planta vivaç de fulla caduca o persistent 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
- En bulbs 
- En safates 
- En llavors 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Planta crassa suculenta o aqüàtica: 
- En contenidor 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Barreges de cespitoses 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge provisional, en el seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions 
- Arbres, arbusts i plantes: 
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     - 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat, nom 
botànic de l'espècie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes. 
 
CESPITOSES EN PA D'HERBA O ESQUEIX: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació. 
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la 
superfície, especialment a les vores. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat 
fitosanitari, aspecte i presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'alçària de les espècies vegetals correspon: 
- En palmeres i palmíferes: a la distància des del coll de l'arrel fins al punt d'inserció dels palmons 
- En arbres i arbusts: 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. 
La Palmera i la Washingtonia s'han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas, proporcionats a la seva part 
aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver tingut arrels fora del contenidor. 
El pa de terra ha de ser compacte i ple d'arrels secundàries. 
 
SUBMINISTRAMENT EN BULB: 
El bulb o rizoma ha de tenir la mida i l'estructura adient per a poder desenvolupar-se i germinar per ell 
mateix. 
El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulació d'extracció, ja sigui del terreny o de la seva base o mare, 
s'ha de conservar de manera que no comenci l'arrelament i la germinació i, per tant, la seva despesa de 
reserves alimentàries, abans de ser plantat. 
 
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 DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha 
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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. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s'ha de disposar d'un 
lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
Quan el subministrament és amb pans d'herba, aquests s'han de descarregar a la zona a cubrir i s'han de 
posar el mateix dia. 
En el transport de les palmeres i palmiformes s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria, 
i sobre la part radical si el pa de terra no té protecció. 
 
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. 
 
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. 
 
BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX: 
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves. 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es puguin 
plantar en una jornada. 
 
PA D'HERBA: 
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada. 
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar creuats per capes. 
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
Si no es sembra inmediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències atmosfèriques, sec i 
ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L'ARREL NUA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS: 
kg mesurats segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:1994 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 Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. 
Arbres de fulla perenne. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT DE LES PETANQU ES I BITLLES CATALANES 

 

148 

 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. 
Arbusts. 
 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. 
Enfiladisses. 
 
BARREJA CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembres i gespes. 
 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. 
Coníferes i resinoses. 
 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. 
Palmeres. 
 
 
 
GR6 - PLANTACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR632J33. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de temporada 
- Plantes crasses 
- Arbres 
- Plantes vivaces 
- Arbusts 
- Cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre o arbust: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- Plantes: 
- En contenidor 
- En esqueix 
- En pa d'herba 
- Amb l'arrel nua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre o arbust: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
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     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
- Plantes: 
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
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 
 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 
PA D'HERBA: 
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques. 
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta. 
 
ESQUEIX: 
Han d'estar col·locats a portell. 
Han d'estar enterrats per la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, 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. 
 
ARBRES I ARBUSTS: 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl. 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions 
d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar 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. 
 
PA D'HERBA: 
Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió. 
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte amb el 
terreny. 
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al cap d'una 
setmana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 
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I - TIPOLOGIA I 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R24200. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 
a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, 
morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els 
materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg 
de Residus de Catalunya. 
 
 
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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I2R5PL00,I2R5K000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 
a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment 
perillosos. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
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 DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti 
com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 
l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg 
de Residus de Catalunya. 
 
 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2RA8620. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 
a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de 
residu. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, 
legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PROJECTE EXECUTIU DEL NOU EQUIPAMENT DE LES PETANQU ES I BITLLES CATALANES 

 

154 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs 
i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg 
de Residus de Catalunya. 
 
 
Z - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
ZD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
ZDD - PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ZDDZ6DD4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació dels elements 
complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
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- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 
 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 
reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre 
d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 
acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
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GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
PARET DE MAÓ: 
Els maons 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. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLA ND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M022. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 
les prescripcions de 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 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 
superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 

 

 

 

 

Lloc i data:. Palau-solità i Plegamans,  16 de Maig 2018 

El promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
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ESTAT D'AMIDAMENTS DEL PROJECTE

01. MOVIMENTS, GESTIÓ DE TERRES I ENDERROCS

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat

01.1 Excavació en terreny compacte segons 
els nivells del projecte amb mitjans 
mecànics i acumulació d'aquestes en 
l'àmbit del projecte d'urbanització. 1.304,13   m3

01.2 Estesa amb mitjans mecànics de la terra 
acumulada a l'obra per modificar el nivell 
del terreny i configurar els pendents i 
talussos. Aquesta terra estarà revisada 
per tal de posar-la amb bones 
condicions i poder posteriorment plantar 
qualsevol tipus de vegetació. 338,13   m3

01.3 Excavació de rasa de 1 m de fondària 
com a màxim, i d'una amplada 
aproximada de 0,80 m., en terreny no 
classificat, amb mitjans mecànics i 
acumulació del material excavat en 
l'àmbit de l'obra. 44,80 m3

Sabates Edificació 44,80

XARXA DE SANEJAMENT

01.4 Excavació de rasa de 2 m de fondària 
com a màxim, i d'una amplada 
aproximada de 0,60 m., en terreny no 
classificat, amb mitjans mecànics i 
acumulació del material excavat en 
l'àmbit de l'obra. 36,00 m3

01.5 Llit de sorra o material granular d'uns 15 

cm de gruix, per tal de realitzar la base 

per les canonades de la xarxa de 

clavagueram, amb estesa i piconatge 

del material al 95 % del PM. 2,70 m3

01.6 Rebliment de sauló fins a la meitat del 
tub de clavagueram (1/2 del diàmetre), 
amb estesa i piconatge del material al 
95 % del PM. 3,60 m3

01.7 Rebliment de sauló de la rasa fins a 
0,30 m per sobre del tub de 
clavagueram, amb estesa i piconatge 
del material al 95 % del PM. 5,40 m3
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01.8 Rebliment de material seleccionat per tal 

de reomplir la rasa del clavegueram des 

de la capa de sauló de protecció del tub 

fins la caixa del paviment, amb estesa i 

piconatge del material al 95 % del PM. 25,20 m3

ALTRES XARXES URBANES
(aigua, electricitat, enllumenat, telefonia)

01.9 Excavació de rasa en l'interior del 
recinte, de 0,60 m  de fondària com a 
màxim, i d'una amplada aproximada de 
0,60 m., en terreny no classificat, amb 
mitjans mecànics i acumulació del 
material excavat dins en l'àmbit de 43,92 m3

Aigua/Telefonia/Electricitat 5,04 m3

Enllumenat 38,88 m3

01.10 Excavació de rasa exterior al recinte de 
0,90 m de fondària com a màxim, i d'una 
amplada aproximada de 0,90 m., en 
terreny no classificat, amb mitjans 
mecànics i acumulació del material 
excavat dins en l'àmbit de l'obra. 32,40 m3

01.11 Rebliment de sauló per tal de reomplir 
les rases de les instal.lacions, amb 
estesa i piconatge del material al 95 % 
del PM. 66,02 m3

Aigua/Telefonia/Electricitat 3,528 m3

Reg 12,60 m3

Enllumenat 27,22 m3

Rases fora recinte 22,68 m3

02. FERMS I PAVIMENTS

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat

02.1 Sub-base de material seleccionat, de 20 
cm d'amplada, i piconatge del material al 
95 % del PM. 303,53 m3

Paviment formigó    (542,28 m²) 108,46 m3

Paviment formigó accès    (93,81 m²) 18,76 m4

Paviment de sauló   (485,41 m²) 72,81 m3

Pistes de petanca   (525 m²) 78,75 m3

Pistes de bitlles catalanes    (165 m²) 24,75 m3

02.2 Sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de 
gruix, procedent de granulats reciclats 
de formigó, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM 271,73 m3

Paviment formigó    (542,28 m²) 81,34 m3

Paviment formigó accès    (93,81 m²) 14,07

Paviment de sauló   (485,41 m²) 72,81 m3

Pistes de petanca   (525 m²) 78,75 m3

TOTAL CAPÍTOL 01. MOVIMENTS, GESTIÓ DE TERRES I END ERROCS
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Pistes de bitlles catalanes    (165 m²) 24,75 m3

02.3 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat 
des de camió 636,09 m2

Acabat formigó raspallat 542,28 m2

Acabat formigó raspallat Accès 93,81 m2

02.4 Base (sabata) de formigó HM-20/P/40/I, 
per a vorada o peça element canvi de 
material, de consistència seca i 
grandària màxima del granulat 40 mm, 
escampat des de camió, estesa i 
vibratge manual. 9,18 m3

Peça de configuració de les pistes Petanca 6,00
Peça de configuració de les pistes Bitlles 3,18

02.5 Capa de neteja i anivellament de 10 cm 

de gruix de formigó HL-150/B/20 de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 5,60 m2

Sabates corregudes edificació 5,60

02.6 Sabata correguda de fonamentació, de 
formigó armat, realitzada amb formigó 
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament des de camió, i acer UNE-
EN 10080 B 500 S, quantia 100 kg/m³, 
sense incloure encofrat. 13,44 m3

Sabates corregudes edificació 13,44

02.7 Vorada recta de peces de formigó, 
bicapa, llisa,  amb secció normalitzada 
per la configuració de la calçada, de 20 
cm d'alçada total i 10 cm d'amplada.  
Les peces es col.locaran sobre una 
base o sabata de formigó mitjançant 
morter, i aniran també rejuntades amb 
beurada de morter. 33,6 m
Peça de configuració de les pistes Petanca 6,00
Peça de configuració de les pistes Bitlles 2,46
Peça de configuració parterres 3,18
Peça de canvi de paviment 22,00

02.8 Paviment de sauló, de 15 cm d'amplada, 
amb estesa i piconatge del material al 
98 % del PM. 176,3 m3

Paviment de sauló   (485,41 m²) 72,81 m3

Pistes de petanca   (525 m²) 78,75 m3

Pistes de bitlles catalanes    (165 m²) 24,75 m3

TOTAL CAPÌTOL 02. FERMS I PAVIMENTS
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03. ELEMENTS DE FERRO I MANYERIA

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat

03.1 Reixat d'acer d'alçària 1,2 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 muret de 
bloc de formigó fins una alçada de 60 
cm reblert de formigó.

Excavacó de fonament 60 x60 cm amb zuncho i 

esperes verticals 29,0 ml
Muret de bloc de formigó reblert h=60 cm 29,0 ml
Suministre i col·locació de la malla 29,0 ml

03.2 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela 
metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i 
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm 
col·locats cada 3 m sobre daus de 
formigó i part proporcional de pals per a 
punts singulars 142,8 m
Suministre i col·locació de la malla i daus de 

formigó 

03.3 Porta correrdera 3x2 m de llum de pas 
d'acer galvanitzat en calent, amb 
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla 
simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 
mm de gruix, muntants de tub de 
80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm 
de gruix, passador amb topall 
antiobertura, perns regulables, pany de 
cop i clau i pom, acabat galvanitzat, 
col·locada. 1,0 u

03.4 Porta de planxa perforada d'acer d'un 
full batent i bastiment en perfil laminat 
d'acer per a un buit d´obra de 210x90 
cm, amb pany i passadors 1,0 u

04. INSTAL.LACIONS URBANES

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat

XARXA DE SANEJAMENT

TOTAL CAPÍTOL 03. ELEMENTS DE FERRO I MANYERIA
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04.1 Tub de polietilè de secció circular de 
diàmetre nominal 200 mm de la xarxa 
d'aigües residuals. En la partida queda 
inclosa la realització de les unions amb 
juntes elastomèriques adequades al 
diàmetre del tub, i de tots els diferents 
elements que comporta la instal.lació, i 
la col.locació del tub al fons de la rasa.  60,0 m
Interior recinte 40,00 m
Exterior recinte 20,00 m

04.2 Reixes lineals per a embornal de fosa 

dúctil, revestida amb pintura negra, i 

recolzada a la caixa o canal de formigó. 73,0 m

04.3 Caixa o canal de formigó tipus PC50 de 
Fundició Benito Dúctil o similar, amb 
cantonades d'acer galvanitzat que 
garantitzen un perfecta recolzament de 
la reixa, per a embornal del tipus 
Cuadros RO175 R de Fundició Benito 
Dúctil o similar. 73,0 m

04.4 Solera per a caixa o canal del tipus 
PC50 de Fundició Benito Dúctil o 
similar, de formigó HM-20/P/40/IIa, de 
15 cm de gruix. 3,3 m3

XARXA D'AIGUA

04.5 Tub de polietilè de densitat alta, de 63 
mm de diàmetre nominal, per a ramal de 
derivació de la xarxa cap a les 
escomeses, per una pressió nominal de 
10 bar, segons norma UNE 53131, 
connectat a pressió amb unions 
termosoldades, amb grau de dificultat 
mitjà i col.locat al fons de la rasa. 20,0 m

04.6 Escomesa formada per una vàlvula 
d'entrada a comptador, el comptador, la 
vàlvula de sortida al comptador, un 
flexo, una vàlvula de comporta i una de 
retenció per a tub de d. 63 mm, i un 
passamur de PVC de d. 110 mm. 1,0 U

04.7 Caixa prefabricada de formigó per la 
ubicació de l'escomesa de la parcel.la 
d'aigua. 1,0 U

04.8 Bastiment i tapa per a pericó per a clau 
d'escomesa d'aproximadament 38x38 
cm de fosa grisa col.locat amb morter, a 
determinar per la Companyia. 1,0 U
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04.9 Vàlvula de pas de comporta manual 
amb rosca, per a canonades de 
diàmetre 63 mm de diàmetre nominal 
segons Companyia, de 10 bar de PN, de 
bronze, preu alt, muntada en pericó de 
canalització soterrada. 1,0 U

04.10 Pericó quadrat d'aproximadament 
38x38x55 cm. per a clau de pas, amb 
parets prefabricades de formigó de 10 
cm. de gruix, a determinar per la 
companyia, recolzades a una solera de 
10 cm de formigó H-100 sobre llit de 
sorra, amb desguàs amb reixa. 1,0 U

04.11 Bastiment i tapa per a pericó per a clau 
de pas a les parcel.les 
d'aproximadament 38x38 cm de fosa 
grisa col.locat amb morter, a determinar 
per la Companyia. 1,0 U

04.12 Tub de polietilè de densitat alta, de 32 
mm de diàmetre nominal, per una 
pressió nominal de 10 bar, segons 
norma UNE 53131, connectat a pressió 
amb unions termosoldades, amb grau 
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la 
rasa. 100,0 m

04.13 Boca de rec soterrada de fosa, amb 
boca de sortida de 45 mm de diàmetre 
"Tipus Barcelona" i vàlvula integrada. La 
vàlvula de rec anirà muntada en pericó 
de registre i connectada a la xarxa 
d'abastament. Inclòs tapa i elements 
auxiliars de connexió subministre i 
instal.lació. 4,0 U

XARXA D'ENLLUMENAT

04.14 Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm 

de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix, 

amb grau de resistència al xoc de 7 i 

muntat com a canalització soterrada a 

una fondària mínima de 40 cm. 104,0 m

04.15 Conductor per a línia de l'enllumenat, de 

coure i amb un aïllament , del tipus RV-

K 1 kV unipolar i marcat als extrems 

diferenciant correctament les fases i el 

neutre, col.locat en tub corrugat. 104,0 m

04.16 Les caixes seccionadores dels fanals 
seran CLAVED ( Mod.1468, 1469 o 
1465 o referències equivalents). 9,0 U



PROJECTE EXECUTIU DE L'EQUIPAMENT DE PETANQUES I BITLLES CATALANES

04.17 S’instal•larà una xarxa de terra nu 
d’acord al REBT. 104,0 m

04.18 Armari pel comptador amb protecció per 
l'enllumenat públic corresponent de 
l'àmbit d'actuació. 1,0 U

04.19 Quadre general de protecció i maniobra
1,0 U

04.20 Piqueta de connexió a terra d'acer i 
recubriment de coure de 300 micres de 
gruix, de 1500 mm de llargària, de 14,6 
mm de diàmetre i clavat a terra al costat 
de cada fanal. 9,0 U

04.21 Subministra i instal·lació de columna 
cilíndrica de 10 m d’alçada Poliéster 
Reforçat amb Fibra de Vidre (tipus 
Adhorna) inclosos tots els elements 
necessaris per la instal·lació de fins a 
tres projectors. 9,0 U
Columna reutilitzada 4,0

04.22 Subministra i instal·lació de 

LluminàriaProyector Serie D 200W IP67 

blanco frio 60º, inclosa la part 

proporcional de la instal·lació elèctrica, 

cablejat, caixes de fusibles, etc. 8,0 U

04.23 Subministra i instal·lació de Lluminària 
Proyector Serie D 300W IP67 blanco frio 
60º, inclosa la part proporcional de la 
instal·lació elèctrica, cablejat, caixes de 
fusibles, etc. 11,0 U

05. MOBILIARI URBÀ

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat

05.1 Paperera trabucable de 31 cm de 
diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de 
gruix, amb base perforada i suports de 
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de 
formigó 3,0 U
Bancs reutilitzats (brigades) -3,0

TOTAL CAPÌTOL 04. INSTAL.LACIONS URBANES



PROJECTE EXECUTIU DE L'EQUIPAMENT DE PETANQUES I BITLLES CATALANES

05.2 Font per a exterior de fosa amb 
protecció antioxidant i pintura color 
negre forja de forma rectangular, amb 
dues tapes de registre, broc de llautó, i 
amb reixa de desguàs, ancorada amb 
dau de formigó 1,0 U
Font reutilitzada (brigades) -1,0

05.3 Escossell circular de planxa d’acer 
corten de 1,00 m de diàmetre i 0,20 m 
d’alçada i 10 mm de gruix col.locat fent 
d’encofrat perdut en el formigó 6,0 U

05.4 Banc senzill de fusta tropical de 170 cm 
de llargària, amb respatller de fusta, 
cargols i passadors d'acer cadmiat i 
suports de passamà, ancorat amb daus 
de formigó. 8,0 U
Banc reutilitzada (brigades) -8,0

05.5 Aparcament de bicicletes individual de 
tud d’acer galvanitzat de 48 mm, amb 
anclatge mecànic col.locat en obra 3,0 U

-3,0

06. JARDINERIA

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat

06.01 Aportació i incorporació de terra per a 
jardineria vegetal adobada, en camió 
amb mitjans mecànics i manuals, per a 
plantació d'arbres i arbustos. 16,2 m3

Arbres recinte interior 3,6 m3

Arbres exteriors 12,6 m3

06.02 Excavació de clot de plantació de 
dimensions 1,0x1,0x1,0 m, amb 
minicarregadora sobre pneumàtics amb 
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm 
d'amplària de treball i escampada de les 
terres sobrants mecànicament al costat 
del forat de plantació o en l'obra, en un 
pendent inferior al 25 %. 16,0 U
Arbres de fulla persistent interior recinte 16,0 U

06.03 Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a 
16 cm de circumferència en contenidor, 
amb mitjans manuals, en un pendent 
inferior al 25 %. 4,0 U
Arbres de fulla caduca parterres interiors 4,0 U

TOTAL CAPÌTOL 05. MOBILIARI URBÀ
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06.04 Arbre de fulla caduca de l'espècie Acer 
Pseudoplatanus. 4,0 U
Arbres de fulla caduca parterres interiors 4,0 U

06.05 Plantació d'arbre d'alçària 1,5 a 3 m en 
contenidor, amb camió grua, en un 
pendent inferior al 25 % 14,0 U

06.06 Arbre de fulla persistent d'alçària 3 m, a 
triar pels tècnics de l'Ajuntament  
(lledoner, ...)

8,0 U

06.07 Arbre de fulla caduca d'alçària 3 m, a 
triar pels tècnics de l'Ajuntament  
(lledoner, ...)

6,0 U

07. CAPÍTOL D'EDIFICACIÓ

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat

07.01 Connexió del col.lector de sortida a la 
parcel.la a la xarxa de clavagueram 
general i reposició del paviment i de la 
via pública en el seu estat original. 1,0 U

07.02 Connexió a la xarxa elèctrica general i 
reposició del paviment i de la via pública 
en el seu estat original. Col.locació 
d'arqueta de connexió. 1,0 U

07.03 Connexió a la xarxa de telèfon general i 
reposició del paviment i de la via pública 
en el seu estat original. Col.locació 
d'arqueta de connexió. 1,0 U

07.04 Connexió a la xarxa de subministrament 
d'aigua i reposició del paviment i de la 
via pública en el seu estat original. 
Col.locació de les claus de pas 
corresponents i un comptador. 
Col.locació d'arqueta de connexió. 1,0 U

07.05 Paret estructural per a revestir, de 20 
cm de gruix, de bloc de morter de 
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 
mm, categoria I segons norma UNE-EN 
771-3, col·locat amb morter de ciment 
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una 
resistència a compressió de la paret de 
3 N/mm2
Casetes i serveis alçada 3,7m x 56 ml 186,1 m2

Obertures (21,12 m²) 21,1 m2

TOTAL CAPÌTOL 06. JARDINERIA
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07.06 Pintat de parament exterior amb pintura 
al dissolvent de resines de pliolite, amb 
una capa d'imprimació fixadora i 2 
capes d'acabat llis
Casetes i serveis alçada 3,7m x 56 ml 186,1 m2

07.07 Arrebossat a bona vista sobre parament 

vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com 

a màxim, amb morter de ciment 1:4, 

remolinat i lliscat amb ciment pòrtland 

amb filler calcari 32,5 R
Casetes i serveis alçada 3,7m x 56 ml 186,1 m2

Magatzem interior 42,0

07.08 Llinda estructural de 20 cm d'amplària, 
de peça U llisa de morter de ciment, de 
400x200x200 mm, categoria I, segons la 
norma UNE-EN 771-3, col·locada amb 
morter ciment 1:4 13,2 m
Obertures 13,2

07.09 Forjat unidireccional de formigó armat, 
horitzontal, altura lliure de planta de fins 
a 3 m, cantell 30 = 25+5 cm, realitzat 
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 
central, i abocament amb cubilot, volum 
total de formigó 0,11 m³/m², i acer UNE-
EN 10080 B 500 S amb una quantia 
total de 2 kg/m², sobre sistema 
d'encofrat parcial;bigueta pretensada; 
revoltó de formigó, 60x20x25 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compressió. Sense incloure repercussió 
de pilars ni de bigues
Forjat de l'edificació 1 60,0 m2

07.10 Formació de pendents amb argila 

expandida de 350 kg/m³ de densitat, 

abocada en sec i consolidada en la seva 

superfície amb beurada de ciment, amb 

espessor medi de 10 cm, en coberta 

plana, amb un pendent del 1% al 5%
Coberta de l'edificació 1 60,0 m2

Coberta de l'edificació 2 30,0 m2
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07.11 Coberta invertida no transitable amb 
pendents de formigó cel·lular
sense granulat de densitat 300kg/m3 i 
30 cm de gruix mitjà, capa
separadora, impermeabilització amb una 
membrana de densitat
superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm 
d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), aïllament amb 
plaques de poliestirè extruït de 70
mm, capa separadora amb geotèxtil i 
acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera inclou minvell 
amb reforç de membrana
bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP 
encastada al parament i formació de
junt de poliestirè expandit, per a coberta 
no transitable (P - 1)
Coberta de l'edificació 1 60,0 m2

Coberta de l'edificació 2 30,0 m2

07.12 Envà de gruix 80 mm de peça ceràmica 

de gran format de 700x500x80 mm, per 

a revestir, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, col·locat amb 

morter ciment 1:8
Divisions interiors alçada 2,7m x 11,6 ml 31,3 m2

07.13 Extradossat amb plaques transformades 
de guix laminat format per estructura 
autoportant lliure normal N amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de 48,5 mm, 
muntants cada 400 mm de 36 mm 
d'amplaria i canals d'amplària 36 mm, , 
fixades mecànicament i aïllament amb 
plaques de llana mineral de roca amb 
acabat pintat
Casetes alçada 2,7m x 38 ml 102,6 m2

07.14 Cel ras de plaques d'escaiola per a 
revestir, de 600x1200 mm sistema fix i 
suspensió amb filferro galvanitzat fixat 
amb tacs i cargols a l'estructura
Fals sostre 90,0 m2

07.15 Paviment exterior, de rajola de gres 
extruït sense esmaltar antilliscant, grup 
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma 
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 
a 25 peces/m2, col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C1-E 
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada 
CG1 (UNE-EN 13888)
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Seu socials 53,6 m2

07.16 Enrajolat de parament vertical interior a 
una alçària >3 m amb rajola de ceràmica 
esmaltada brillant, rajola de València, 
grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 
a 5 peces/m2 col·locades amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 
(UNE-EN 13888)
Seveis 2,7m x 16,4 ml 44,3 m2

07.17 Finestra d'alumini anoditzat natural, 
col·locada sobre bastiment de base, 
amb dues fulles corredisses, per a un 
buit d'obra aproximat de 240x120 cm, 
elaborada amb perfils de preu mitjà, 
classificació mínima 2 de permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 6A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C2 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana
Finestres 4,0 Ud

07.18 Porta d'alumini anoditzat natural, 
col·locada sobre bastiment de base, 
amb dues fulles de vaivé, per a un buit 
d'obra aproximat de 180x220 cm, 
elaborada amb perfils de preu mitjà. 
Portes d'accés 2,0 Ud

07.19 Porta d'alumini anoditzat natural, 
col·locada sobre bastiment de base, 
amb una fulla de batent i l'altre vidre fix, 

per a un buit d'obra aproximat de 

180x220 cm, elaborada amb perfils de 

preu mitjà. 
Porta serveis 1,0 Ud

07.20 Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la 
fixa horitzontal de 200 a 250 mm 
d'amplària, col·locada 34,0 m²
Finestres i portes seu socials (19,8 m²) 23,9 m²
Portes serveis i Magatzems 10,0 m²

07.21 Sòcol de planxa d'acer galvanitzat 
plegada, d'1,4 mm de gruix, i 
desenvolupament 9 cm, col·locat amb 
tacs d'expansió i cargols
Sales seu Socials 38,0 m²
Serveis 14,6 ml
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07.22 Remat de coronació de planxa d'acer 
plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 
mm de gruix, 30 cm de 
desenvolupament, com a màxim, amb 2 
plecs, col·locat amb fixacions 
mecàniques. 56,0 ml

07.23 Remat de planxa d'acer plegada amb 
acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 
40 cm de desenvolupament, com a 
màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, 
col·locat amb fixacions mecàniques, i 
segellat 9,6 ml

07.24 Subministrament de pèrgola Habana de 
Microarquitectura, ref. PER4, pèrgola de 
4 mòduls de dimensions de 7,0 x 5,0 
metres, creant una àrea de 35 m² i 
altura màxima de 3,5 metres 1,0 Ud

08. CAPÍTOL DE SERVEIS

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat

08.01 Mòdul frontal de cabina sanitària format 
per una porta practicable i lateral fix, de 
160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada 
total, de tauler de resines fenòliques 
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de 
color a les dues cares amb ferramenta 
d'acer inoxidable, composta de 3 
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb 
indicació exterior, peus regulables i 
perfil superior de suport amb elements 
de fixació 2,0 Ud

08.02 Mòdul frontal de cabina sanitària format 
per una porta practicable i lateral fix, de 
120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada 
total, de tauler de resines fenòliques 
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de 
color a les dues cares amb ferramenta 
d'acer inoxidable, composta de 3 
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb 
indicació exterior, peus regulables i 
perfil superior de suport amb elements 
de fixació 1,0 Ud

TOTAL CAPÌTOL 07. EDIFICACIÓ
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08.03 Mòdul frontal de cabina sanitària format 
per una porta practicable i lateral fix, de 
30 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, 
de tauler de resines fenòliques HPL de 
13 mm de gruix amb acabat de color a 
les dues cares amb ferramenta d'acer 
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 
tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 
peus regulables i perfil superior de 
suport amb elements de fixació 2,0 Ud

08.04 Inodor de porcellana esmaltada, de 

sortida vertical, amb seient i tapa, 

cisterna i mecanismes de descàrrega i 

alimentació incorporats, de color blanc, 

preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 

connectat a la xarxa d'evacuació
Inodor de porcellana 3,0 Ud

08.05 Urinari de porcellana esmaltada amb 
sifó incorporat, alimentació integrada, de 
color blanc i preu mitjà, col·locat amb 
fixacions murals
Urinari de porcellana 2,0 Ud

08.06 Lavabo mural amb mig peu de 
porcellana esmaltadaref. 325391000 + 
ref. 336312005 de ROCA SANITARIO , 
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color 
blanc i preu mitjà, col·locat amb suports 
murals i amb mig peu
inodor de porcellana 3,0 Ud

TOTAL CAPÌTOL 08. SERVEIS 
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ESTAT D'AMIDAMENTS DEL PROJECTE

01. MOVIMENTS, GESTIÓ DE TERRES I ENDERROCS

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat Preu unit Preu Partida

01.1 Excavació en terreny compacte segons 
els nivells del projecte amb mitjans 
mecànics i acumulació d'aquestes en 
l'àmbit del projecte d'urbanització. 1.304,13   m3 2,25 2.934,29 €

01.2 Estesa amb mitjans mecànics de la terra 
acumulada a l'obra per modificar el nivell 
del terreny i configurar els pendents i 
talussos. Aquesta terra estarà revisada 
per tal de posar-la amb bones 
condicions i poder posteriorment plantar 
qualsevol tipus de vegetació. 338,13   m3 2,30 777,69 €

01.3 Excavació de rasa de 1 m de fondària 
com a màxim, i d'una amplada 
aproximada de 0,80 m., en terreny no 
classificat, amb mitjans mecànics i 
acumulació del material excavat en 
l'àmbit de l'obra. 44,80 m3 5,20 232,96 €
Sabates Edificació 44,80

XARXA DE SANEJAMENT

01.4 Excavació de rasa de 2 m de fondària 
com a màxim, i d'una amplada 
aproximada de 0,60 m., en terreny no 
classificat, amb mitjans mecànics i 
acumulació del material excavat en 
l'àmbit de l'obra. 36,00 m3 7,00 252,00 €

01.5 Llit de sorra o material granular d'uns 15 

cm de gruix, per tal de realitzar la base 

per les canonades de la xarxa de 

clavagueram, amb estesa i piconatge 

del material al 95 % del PM. 2,70 m3 20,00 54,00 €

01.6 Rebliment de sauló fins a la meitat del 
tub de clavagueram (1/2 del diàmetre), 
amb estesa i piconatge del material al 
95 % del PM. 3,60 m3 20,00 72,00 €

01.7 Rebliment de sauló de la rasa fins a 
0,30 m per sobre del tub de 
clavagueram, amb estesa i piconatge 
del material al 95 % del PM. 5,40 m3 20,00 108,00 €
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01.8 Rebliment de material seleccionat per tal 

de reomplir la rasa del clavegueram des 

de la capa de sauló de protecció del tub 

fins la caixa del paviment, amb estesa i 

piconatge del material al 95 % del PM. 25,20 m3 7,75 195,30 €

ALTRES XARXES URBANES
(aigua, electricitat, enllumenat, telefonia)

01.9 Excavació de rasa en l'interior del 
recinte, de 0,60 m  de fondària com a 
màxim, i d'una amplada aproximada de 
0,60 m., en terreny no classificat, amb 
mitjans mecànics i acumulació del 
material excavat dins en l'àmbit de 43,92 m3 7,00 307,44 €
Aigua/Telefonia/Electricitat 5,04 m3

Enllumenat 38,88 m3

01.10 Excavació de rasa exterior al recinte de 
0,90 m de fondària com a màxim, i d'una 
amplada aproximada de 0,90 m., en 
terreny no classificat, amb mitjans 
mecànics i acumulació del material 
excavat dins en l'àmbit de l'obra. 32,40 m3 6,25 202,50 €

01.11 Rebliment de sauló per tal de reomplir 
les rases de les instal.lacions, amb 
estesa i piconatge del material al 95 % 
del PM. 66,02 m3 17,00 1.122,41 €
Aigua/Telefonia/Electricitat 3,528 m3

Reg 12,60 m3

Enllumenat 27,22 m3

Rases fora recinte 22,68 m3

6.258,59 €

02. FERMS I PAVIMENTS

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat Preu unit Preu Partida

02.1 Sub-base de material seleccionat, de 20 
cm d'amplada, i piconatge del material al 
95 % del PM. 303,53 m3 15,8 4.795,77 €
Paviment formigó    (542,28 m²) 108,46 m3

Paviment formigó accès    (93,81 m²) 18,76 m4

Paviment de sauló   (485,41 m²) 72,81 m3

Pistes de petanca   (525 m²) 78,75 m3

Pistes de bitlles catalanes    (165 m²) 24,75 m3

02.2 Sub-base de tot-ú artificial de 15 cm de 
gruix, procedent de granulats reciclats 
de formigó, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del PM 271,73 m3 14,10 3.831,32 €
Paviment formigó    (542,28 m²) 81,34 m3

Paviment formigó accès    (93,81 m²) 14,07

Paviment de sauló   (485,41 m²) 72,81 m3

Pistes de petanca   (525 m²) 78,75 m3

TOTAL CAPÍTOL 01. MOVIMENTS, GESTIÓ DE TERRES I END ERROCS



PROJECTE EXECUTIU DE L'EQUIPAMENT DE PETANQUES I BITLLES CATALANES

Pistes de bitlles catalanes    (165 m²) 24,75 m3

02.3 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de 
consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat 
des de camió 636,09 m2 16,15 10.272,85 €
Acabat formigó raspallat 542,28 m2

Acabat formigó raspallat Accès 93,81 m2

02.4 Base (sabata) de formigó HM-20/P/40/I, 
per a vorada o peça element canvi de 
material, de consistència seca i 
grandària màxima del granulat 40 mm, 
escampat des de camió, estesa i 
vibratge manual. 9,18 m3 60,50 555,39 €
Peça de configuració de les pistes Petanca 6,00
Peça de configuració de les pistes Bitlles 3,18

02.5 Capa de neteja i anivellament de 10 cm 

de gruix de formigó HL-150/B/20 de 

consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 5,60 m2 10,67 59,75 €
Sabates corregudes edificació 5,60

02.6 Sabata correguda de fonamentació, de 
formigó armat, realitzada amb formigó 
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament des de camió, i acer UNE-
EN 10080 B 500 S, quantia 100 kg/m³, 
sense incloure encofrat. 13,44 m3 176,75 2.375,52 €
Sabates corregudes edificació 13,44

02.7 Vorada recta de peces de formigó, 
bicapa, llisa,  amb secció normalitzada 
per la configuració de la calçada, de 20 
cm d'alçada total i 10 cm d'amplada.  
Les peces es col.locaran sobre una 
base o sabata de formigó mitjançant 
morter, i aniran també rejuntades amb 
beurada de morter. 33,6 m 12,00 403,68 €
Peça de configuració de les pistes Petanca 6,00
Peça de configuració de les pistes Bitlles 2,46
Peça de configuració parterres 3,18
Peça de canvi de paviment 22,00

02.8 Paviment de sauló, de 15 cm d'amplada, 
amb estesa i piconatge del material al 
98 % del PM. 176,3 m3 17,80 3.138,34
Paviment de sauló   (485,41 m²) 72,81 m3

Pistes de petanca   (525 m²) 78,75 m3

Pistes de bitlles catalanes    (165 m²) 24,75 m3

25.432,63 €TOTAL CAPÌTOL 02. FERMS I PAVIMENTS
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03. ELEMENTS DE FERRO I MANYERIA

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat Preu unit Preu Partida

03.1 Reixat d'acer d'alçària 1,2 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 muret de 
bloc de formigó fins una alçada de 60 
cm reblert de formigó.

Excavacó de fonament 60 x60 cm amb zuncho i 

esperes verticals 29,0 ml 42,80 1.241,20 €
Muret de bloc de formigó reblert h=60 cm 29,0 ml 39,00 1.131,00 €
Suministre i col·locació de la malla 29,0 ml 31,00 899,00 €

03.2 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela 
metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i 
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub 
galvanitzat de diàmetre 50 mm 
col·locats cada 3 m sobre daus de 
formigó i part proporcional de pals per a 
punts singulars 142,8 m 23,00 3.284,40 €
Suministre i col·locació de la malla i daus de 

formigó 

03.3 Porta correrdera 3x2 m de llum de pas 
d'acer galvanitzat en calent, amb 
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla 
simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 
mm de gruix, muntants de tub de 
80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm 
de gruix, passador amb topall 
antiobertura, perns regulables, pany de 
cop i clau i pom, acabat galvanitzat, 
col·locada. 1,0 u 642,68 642,68 €

03.4 Porta de planxa perforada d'acer d'un 
full batent i bastiment en perfil laminat 
d'acer per a un buit d´obra de 210x90 
cm, amb pany i passadors 1,0 u 166,99 166,99 €

7.365,27 €

04. INSTAL.LACIONS URBANES

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat Preu unit Preu Partida

XARXA DE SANEJAMENT

TOTAL CAPÍTOL 03. ELEMENTS DE FERRO I MANYERIA
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04.1 Tub de polietilè de secció circular de 
diàmetre nominal 200 mm de la xarxa 
d'aigües residuals. En la partida queda 
inclosa la realització de les unions amb 
juntes elastomèriques adequades al 
diàmetre del tub, i de tots els diferents 
elements que comporta la instal.lació, i 
la col.locació del tub al fons de la rasa.  60,0 m 14,50 870,00 €
Interior recinte 40,00 m
Exterior recinte 20,00 m

04.2 Reixes lineals per a embornal de fosa 

dúctil, revestida amb pintura negra, i 

recolzada a la caixa o canal de formigó. 73,0 m 9,00 657,00 €

04.3 Caixa o canal de formigó tipus PC50 de 
Fundició Benito Dúctil o similar, amb 
cantonades d'acer galvanitzat que 
garantitzen un perfecta recolzament de 
la reixa, per a embornal del tipus 
Cuadros RO175 R de Fundició Benito 
Dúctil o similar. 73,0 m 24,00 1.752,00 €

04.4 Solera per a caixa o canal del tipus 
PC50 de Fundició Benito Dúctil o 
similar, de formigó HM-20/P/40/IIa, de 
15 cm de gruix. 3,3 m3 19,00 62,42 €

3.341,42 €

XARXA D'AIGUA

04.5 Tub de polietilè de densitat alta, de 63 
mm de diàmetre nominal, per a ramal de 
derivació de la xarxa cap a les 
escomeses, per una pressió nominal de 
10 bar, segons norma UNE 53131, 
connectat a pressió amb unions 
termosoldades, amb grau de dificultat 
mitjà i col.locat al fons de la rasa. 20,0 m 6,50 130,00 €

04.6 Escomesa formada per una vàlvula 
d'entrada a comptador, el comptador, la 
vàlvula de sortida al comptador, un 
flexo, una vàlvula de comporta i una de 
retenció per a tub de d. 63 mm, i un 
passamur de PVC de d. 110 mm. 1,0 U 150,00 150,00 €

04.7 Caixa prefabricada de formigó per la 
ubicació de l'escomesa de la parcel.la 
d'aigua. 1,0 U 100,00 100,00 €

TOTAL XARXA SANEJAMENT
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04.8 Bastiment i tapa per a pericó per a clau 

d'escomesa d'aproximadament 38x38 

cm de fosa grisa col.locat amb morter, a 

determinar per la Companyia. 1,0 U 56,60 56,60 €

04.9 Vàlvula de pas de comporta manual 
amb rosca, per a canonades de 
diàmetre 63 mm de diàmetre nominal 
segons Companyia, de 10 bar de PN, de 
bronze, preu alt, muntada en pericó de 
canalització soterrada. 1,0 U 240,00 240,00 €

04.10 Pericó quadrat d'aproximadament 
38x38x55 cm. per a clau de pas, amb 
parets prefabricades de formigó de 10 
cm. de gruix, a determinar per la 
companyia, recolzades a una solera de 
10 cm de formigó H-100 sobre llit de 
sorra, amb desguàs amb reixa. 1,0 U 90,00 90,00 €

04.11 Bastiment i tapa per a pericó per a clau 
de pas a les parcel.les 
d'aproximadament 38x38 cm de fosa 
grisa col.locat amb morter, a determinar 
per la Companyia. 1,0 U 56,00 56,00 €

04.12 Tub de polietilè de densitat alta, de 32 
mm de diàmetre nominal, per una 
pressió nominal de 10 bar, segons 
norma UNE 53131, connectat a pressió 
amb unions termosoldades, amb grau 
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la 
rasa. 100,0 m 5,00 500,00 €

04.13 Boca de rec soterrada de fosa, amb 
boca de sortida de 45 mm de diàmetre 
"Tipus Barcelona" i vàlvula integrada. La 
vàlvula de rec anirà muntada en pericó 
de registre i connectada a la xarxa 
d'abastament. Inclòs tapa i elements 
auxiliars de connexió subministre i 
instal.lació. 4,0 U 180,00 720,00 €

2.042,60 €

XARXA D'ENLLUMENAT

04.14 Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm 

de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix, 

amb grau de resistència al xoc de 7 i 

muntat com a canalització soterrada a 

una fondària mínima de 40 cm. 104,0 m 1,65 171,60 €

TOTAL XARXA D'AIGUA



PROJECTE EXECUTIU DE L'EQUIPAMENT DE PETANQUES I BITLLES CATALANES

04.15 Conductor per a línia de l'enllumenat, de 

coure i amb un aïllament , del tipus RV-

K 1 kV unipolar i marcat als extrems 

diferenciant correctament les fases i el 

neutre, col.locat en tub corrugat. 104,0 m 6,30 655,20 €

04.16 Les caixes seccionadores dels fanals 
seran CLAVED ( Mod.1468, 1469 o 
1465 o referències equivalents). 9,0 U 110,00 990,00 €

04.17 S’instal•larà una xarxa de terra nu 
d’acord al REBT. 104,0 m 3,00 312,00 €

04.18 Armari pel comptador amb protecció per 
l'enllumenat públic corresponent de 
l'àmbit d'actuació. 1,0 U 900,00 900,00 €

04.19 Quadre general de protecció i maniobra
1,0 U 900,00 900,00 €

04.20 Piqueta de connexió a terra d'acer i 
recubriment de coure de 300 micres de 
gruix, de 1500 mm de llargària, de 14,6 
mm de diàmetre i clavat a terra al costat 
de cada fanal. 9,0 U 25,76 231,84 €

04.21 Subministra i instal·lació de columna 
cilíndrica de 10 m d’alçada Poliéster 
Reforçat amb Fibra de Vidre (tipus 
Adhorna) inclosos tots els elements 
necessaris per la instal·lació de fins a 
tres projectors. 9,0 U 980,00 4.900,00 €
Columna reutilitzada 4,0 -3.920,00

04.22 Subministra i instal·lació de 

LluminàriaProyector Serie D 200W IP67 

blanco frio 60º, inclosa la part 

proporcional de la instal·lació elèctrica, 

cablejat, caixes de fusibles, etc. 8,0 U 453,91 3.631,28 €

04.23 Subministra i instal·lació de Lluminària 

Proyector Serie D 300W IP67 blanco frio 

60º, inclosa la part proporcional de la 

instal·lació elèctrica, cablejat, caixes de 

fusibles, etc. 11,0 U 489,53 5.384,83 €

17.176,75 €

22.560,77 €TOTAL CAPÌTOL 04. INSTAL.LACIONS URBANES

TOTAL XARXA ENLLUMENAT
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05. MOBILIARI URBÀ

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat Preu unit Preu Partida

05.1 Paperera trabucable de 31 cm de 
diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de 
gruix, amb base perforada i suports de 
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de 
formigó 3,0 U 92,16 0,00 €
Bancs reutilitzats (brigades) -3,0 -276,48

05.2 Font per a exterior de fosa amb 
protecció antioxidant i pintura color 
negre forja de forma rectangular, amb 
dues tapes de registre, broc de llautó, i 
amb reixa de desguàs, ancorada amb 
dau de formigó 1,0 U 1.368,14 0,00 €
Font reutilitzada (brigades) -1,0 -1.368,14

05.3 Escossell circular de planxa d’acer 
corten de 1,00 m de diàmetre i 0,20 m 
d’alçada i 10 mm de gruix col.locat fent 
d’encofrat perdut en el formigó 6,0 U 189,80 1.138,80 €

05.4 Banc senzill de fusta tropical de 170 cm 
de llargària, amb respatller de fusta, 
cargols i passadors d'acer cadmiat i 
suports de passamà, ancorat amb daus 
de formigó. 8,0 U 304,51 0,00 €
Banc reutilitzada (brigades) -8,0 -2.436,08

05.5 Aparcament de bicicletes individual de 
tud d’acer galvanitzat de 48 mm, amb 
anclatge mecànic col.locat en obra 3,0 U 76,00 0,00 €

-3,0 -228,00

1.138,80 €

06. JARDINERIA

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat Preu unit Preu Partida

06.01 Aportació i incorporació de terra per a 
jardineria vegetal adobada, en camió 
amb mitjans mecànics i manuals, per a 
plantació d'arbres i arbustos. 16,2 m3 40,00 648,00 €
Arbres recinte interior 3,6 m3

Arbres exteriors 12,6 m3

TOTAL CAPÌTOL 05. MOBILIARI URBÀ
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06.02 Excavació de clot de plantació de 
dimensions 1,0x1,0x1,0 m, amb 
minicarregadora sobre pneumàtics amb 
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm 
d'amplària de treball i escampada de les 
terres sobrants mecànicament al costat 
del forat de plantació o en l'obra, en un 
pendent inferior al 25 %. 16,0 U 13,00 208,00 €
Arbres de fulla persistent interior recinte 16,0 U

06.03 Plantació d'arbre de fulla caduca de 8 a 
16 cm de circumferència en contenidor, 
amb mitjans manuals, en un pendent 
inferior al 25 %. 4,0 U 11,00 44,00 €
Arbres de fulla caduca parterres interiors 4,0 U

06.04 Arbre de fulla caduca de l'espècie Acer 
Pseudoplatanus. 4,0 U 100,00 400,00 €
Arbres de fulla caduca parterres interiors 4,0 U

06.05 Plantació d'arbre d'alçària 1,5 a 3 m en 
contenidor, amb camió grua, en un 
pendent inferior al 25 % 14,0 U 15,50 217,00 €

06.06 Arbre de fulla persistent d'alçària 3 m, a 
triar pels tècnics de l'Ajuntament  
(lledoner, ...)

8,0 U 115,00 920,00 €

06.07 Arbre de fulla caduca d'alçària 3 m, a 
triar pels tècnics de l'Ajuntament  
(lledoner, ...)

6,0 U 100,00 600,00 €

2.437,00 €

07. CAPÍTOL D'EDIFICACIÓ

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat Preu unit Preu Partida

07.01 Connexió del col.lector de sortida a la 
parcel.la a la xarxa de clavagueram 
general i reposició del paviment i de la 
via pública en el seu estat original. 1,0 U 850,15 850,15 €

07.02 Connexió a la xarxa elèctrica general i 
reposició del paviment i de la via pública 
en el seu estat original. Col.locació 
d'arqueta de connexió. 1,0 U 920,00 920,00 €

07.03 Connexió a la xarxa de telèfon general i 
reposició del paviment i de la via pública 
en el seu estat original. Col.locació 
d'arqueta de connexió. 1,0 U 450,00 450,00 €

TOTAL CAPÌTOL 06. JARDINERIA
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07.04 Connexió a la xarxa de subministrament 
d'aigua i reposició del paviment i de la 
via pública en el seu estat original. 
Col.locació de les claus de pas 
corresponents i un comptador. 
Col.locació d'arqueta de connexió. 1,0 U 900,00 900,00 €

07.05 Paret estructural per a revestir, de 20 
cm de gruix, de bloc de morter de 
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 
mm, categoria I segons norma UNE-EN 
771-3, col·locat amb morter de ciment 
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una 
resistència a compressió de la paret de 
3 N/mm2
Casetes i serveis alçada 3,7m x 56 ml 186,1 m2 31,02 5.772,20 €
Obertures (21,12 m²) 21,1 m2

07.06 Pintat de parament exterior amb pintura 
al dissolvent de resines de pliolite, amb 
una capa d'imprimació fixadora i 2 
capes d'acabat llis
Casetes i serveis alçada 3,7m x 56 ml 186,1 m2 7,00 1.302,56 €

07.07 Arrebossat a bona vista sobre parament 
vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com 
a màxim, amb morter de ciment 1:4, 
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland 
amb filler calcari 32,5R 228,1 21,56 4.917,40 €
Casetes i serveis alçada 3,7m x 56 ml 186,1 m2

Magatzem interior 42,0 m2

07.08 Llinda estructural de 20 cm d'amplària, 
de peça U llisa de morter de ciment, de 
400x200x200 mm, categoria I, segons la 
norma UNE-EN 771-3, col·locada amb 
morter ciment 1:4 13,2 m 11,53 152,20 €
Obertures 13,2

07.09 Forjat unidireccional de formigó armat, 
horitzontal, altura lliure de planta de fins 
a 3 m, cantell 30 = 25+5 cm, realitzat 
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en 
central, i abocament amb cubilot, volum 
total de formigó 0,11 m³/m², i acer UNE-
EN 10080 B 500 S amb una quantia 
total de 2 kg/m², sobre sistema 
d'encofrat parcial;bigueta pretensada; 
revoltó de formigó, 60x20x25 cm; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compressió. Sense incloure repercussió 
de pilars ni de bigues



PROJECTE EXECUTIU DE L'EQUIPAMENT DE PETANQUES I BITLLES CATALANES

Forjat de l'edificació 1 60,0 m2 58,35 3.501,00 €

07.10 Formació de pendents amb argila 

expandida de 350 kg/m³ de densitat, 

abocada en sec i consolidada en la seva 

superfície amb beurada de ciment, amb 

espessor medi de 10 cm, en coberta 

plana, amb un pendent del 1% al 5%
Coberta de l'edificació 1 60,0 m2 32,21 1.932,60 €
Coberta de l'edificació 2 30,0 m2 32,21 966,30 €

07.11 Coberta invertida no transitable amb 
pendents de formigó cel·lular
sense granulat de densitat 300kg/m3 i 
30 cm de gruix mitjà, capa
separadora, impermeabilització amb una 
membrana de densitat
superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm 
d'una làmina de cautxú sintètic
no regenerat (butil), aïllament amb 
plaques de poliestirè extruït de 70
mm, capa separadora amb geotèxtil i 
acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera inclou minvell 
amb reforç de membrana
bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP 
encastada al parament i formació de
junt de poliestirè expandit, per a coberta 
no transitable (P - 1)
Coberta de l'edificació 1 60,0 m2 52,13 3.127,80 €
Coberta de l'edificació 2 30,0 m2 52,13 1.563,90 €

07.12 Envà de gruix 80 mm de peça ceràmica 

de gran format de 700x500x80 mm, per 

a revestir, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, col·locat amb 

morter ciment 1:8
Divisions interiors alçada 2,7m x 11,6 ml 31,3 m2 9,37 293,47 €

07.13 Extradossat amb plaques transformades 
de guix laminat format per estructura 
autoportant lliure normal N amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de 48,5 mm, 
muntants cada 400 mm de 36 mm 
d'amplaria i canals d'amplària 36 mm, , 
fixades mecànicament i aïllament amb 
plaques de llana mineral de roca amb 
acabat pintat
Casetes alçada 2,7m x 38 ml 102,6 m2 45,29 4.646,75 €
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07.14 Cel ras de plaques d'escaiola per a 
revestir, de 600x1200 mm sistema fix i 
suspensió amb filferro galvanitzat fixat 
amb tacs i cargols a l'estructura
Fals sostre 90,0 m2 13,20 1.188,00 €

07.15 Paviment exterior, de rajola de gres 
extruït sense esmaltar antilliscant, grup 
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma 
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 
a 25 peces/m2, col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C1-E 
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada 
CG1 (UNE-EN 13888) 80,6 36,60 2.949,96 €
Seu socials 53,6 m2

Magatzems i serveis 27,0 m2

07.16 Enrajolat de parament vertical interior a 
una alçària >3 m amb rajola de ceràmica 
esmaltada brillant, rajola de València, 
grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 
a 5 peces/m2 col·locades amb adhesiu 
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 
(UNE-EN 13888)
Seveis 2,7m x 14,95 ml 40,4 m2 31,60 1.275,53 €

07.17 Finestra d'alumini anoditzat natural, 
col·locada sobre bastiment de base, 
amb dues fulles corredisses, per a un 
buit d'obra aproximat de 240x120 cm, 
elaborada amb perfils de preu mitjà, 
classificació mínima 2 de permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207, 
classificació mínima 6A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i 
classificació mínima C2 de resistència al 
vent segons UNE-EN 12210, sense 
persiana
Finestres 4,0 Ud 384,00 1.536,00 €

07.18 Porta d'alumini anoditzat natural, 
col·locada sobre bastiment de base, 
amb dues fulles de vaivé, per a un buit 
d'obra aproximat de 180x220 cm, 
elaborada amb perfils de preu mitjà. 
Portes d'accés 2,0 Ud 1.000,00 2.000,00 €
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07.19 Porta d'alumini anoditzat natural, 
col·locada sobre bastiment de base, 
amb una fulla de batent i l'altre vidre fix, 

per a un buit d'obra aproximat de 

180x220 cm, elaborada amb perfils de 

preu mitjà. 
Porta serveis 1,0 Ud 800,00 800,00 €

07.20 Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la 
fixa horitzontal de 200 a 250 mm 
d'amplària, col·locada 34,0 m² 115,65 3.927,47 €
Finestres i portes seu socials (19,8 m²) 23,9 m²
Portes serveis i Magatzems 10,0 m²

07.21 Sòcol de planxa d'acer galvanitzat 
plegada, d'1,4 mm de gruix, i 
desenvolupament 9 cm, col·locat amb 
tacs d'expansió i cargols
Sales seu Socials 38,0 m² 12,50 475,00 €
Serveis 14,6 ml 8,37 122,54 €

07.22 Remat de coronació de planxa d'acer 
plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 
mm de gruix, 30 cm de 
desenvolupament, com a màxim, amb 2 
plecs, col·locat amb fixacions 
mecàniques. 56,0 ml 14,10 789,60 €

07.23 Remat de planxa d'acer plegada amb 
acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 
40 cm de desenvolupament, com a 
màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, 
col·locat amb fixacions mecàniques, i 
segellat 9,6 ml 20,19 193,82 €

07.24 Subministrament de pèrgola de 4 
mòduls de dimensions de 7,0 x 5,0 
metres, creant una àrea de 35 m² i 
altura màxima de 3,5 metres 1,0 Ud 5.000,00 5.000,00 €

51.554,26 €TOTAL CAPÌTOL 07. EDIFICACIÓ
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08. CAPÍTOL DE SERVEIS

REF. Nom de la partida Quantitat Unitat Preu unit Preu Partida

08.01 Mòdul frontal de cabina sanitària format 
per una porta practicable i lateral fix, de 
160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada 
total, de tauler de resines fenòliques 
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de 
color a les dues cares amb ferramenta 
d'acer inoxidable, composta de 3 
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb 
indicació exterior, peus regulables i 
perfil superior de suport amb elements 
de fixació 2,0 Ud 397,62 795,24 €

08.02 Mòdul frontal de cabina sanitària format 
per una porta practicable i lateral fix, de 
120 cm d'amplària i 205 cm d'alçada 
total, de tauler de resines fenòliques 
HPL de 13 mm de gruix amb acabat de 
color a les dues cares amb ferramenta 
d'acer inoxidable, composta de 3 
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb 
indicació exterior, peus regulables i 
perfil superior de suport amb elements 
de fixació 1,0 Ud 311,12 311,12 €

08.03 Mòdul frontal de cabina sanitària format 
per una porta practicable i lateral fix, de 
30 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, 
de tauler de resines fenòliques HPL de 
13 mm de gruix amb acabat de color a 
les dues cares amb ferramenta d'acer 
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 
tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 
peus regulables i perfil superior de 
suport amb elements de fixació 2,0 Ud 175,20 350,40 €

08.04 Inodor de porcellana esmaltada, de 
sortida vertical, amb seient i tapa, 
cisterna i mecanismes de descàrrega i 
alimentació incorporats, de color blanc, 
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 
connectat a la xarxa d'evacuació
Inodor de porcellana 3,0 Ud 211,66 634,98 €

08.05 Urinari de porcellana esmaltada amb 
sifó incorporat, alimentació integrada, de 
color blanc i preu mitjà, col·locat amb 
fixacions murals
Urinari de porcellana 2,0 Ud 138,53 277,06 €
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08.06 Lavabo mural amb mig peu de 
porcellana esmaltadaref. 325391000 + 
ref. 336312005 de ROCA SANITARIO , 
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color 
blanc i preu mitjà, col·locat amb suports 
murals i amb mig peu
inodor de porcellana 3,0 Ud 77,74 233,22 €

2.602,02 €

119.349,34 €TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)

TOTAL CAPÌTOL 08. SERVEIS 
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 H. PRESSUPOST TOTAL DE L’OBRA  
 
 
 



RESUM DEL PRESSUPOST

CAPÍTOL 01. MOVIMENTS, GESTIÓ DE TERRES I ENDERROCS 6.258,59 €

CAPÌTOL 02. FERMS I PAVIMENTS 25.432,63 €

CAPÍTOL 03. ELEMENTS DE FERRO I MANYERIA 7.365,27 €

CAPÌTOL 04. INSTAL.LACIONS URBANES 22.560,77 €

CAPÌTOL 05. MOBILIARI URBÀ 1.138,80 €

CAPÌTOL 06. JARDINERIA 2.437,00 €

CAPÌTOL 07. EDIFICACIÓ 51.554,26 €

CAPÌTOL 08. SERVEIS 2.602,02 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 119.349,34 €

15.515,41 €
7.160,96 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 142.025,71 €

29.825,40 €

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA 171.851,11 €

13,00 % DESPESES GENERALS
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL

IMPOST DEL VALOR AFEGIT. IVA (21,00%)
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3.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

DADES DE L’OBRA 

- Tipus d’obra:  Construcció d’equipamentde petanques i bitlles catalanes a Palau-solità i Plegamans. 

- Emplaçament: Av. del Ebre cantonada C/ Miquel Martí i Pol 

- Superfície de l’àmbit : 1.863,04 m². 

- Promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

- Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: es tracta d’un equipament esportiu en solar municipal 

- Instal·lacions de serveis públics, tan vistes com soterrades: Totes soterrades 

- Ubicació de vials i amplada de vorera:  

 

 

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE D ISPOSICIONS MÍNIMES 

DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 
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3.1 Introducció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 

la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 

en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 

el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 

obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 

Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 

Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l'obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 

l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra 

parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 Principis generals aplicables durant l'execució  de l'obra 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
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de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra 

i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal_lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 

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

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

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

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 

principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 

reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

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

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 

esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 

més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 

la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 

respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 

prestació del seu treball personal. 

 

3.3 Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV 

del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 

bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. A més, 

s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en  
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minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

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

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 
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3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

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

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5 FONAMENTS 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

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

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.6 ESTRUCTURA 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 

- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.8 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

3.3.9 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

 

3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(Annex II del R.D.1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 

la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

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

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

3.4 Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 

els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 

l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

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

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

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

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

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col_locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col_locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col_locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 

3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 

talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 

un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 

entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

3.5 Primers auxilis 

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

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 

 

3.6 Normativa aplicable 

RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 30/01/199 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 

o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i 

obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.  66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 29 1º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 

Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 

tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 

referente a grúas-torre desmontables para obras 
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Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

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

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

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

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglam entarias para distintos medios de protección 

personal de trabajadores 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

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

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificació: BOE: 

24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad Modificació: BOE: 

25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras Modificació: BOE: 

28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. 

Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 

filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 

mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 

respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

-Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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 J. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

 

1.- PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 
 

1.1.- Control de recepció a obra 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així 

com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 

garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els 

assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 

manteniment. 

 

1.2.- Control d’execució 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 

condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 

conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 

rebuig. 

 

1.3.- Control de l’obra acabada 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 

l’edifici i la resta de la instal·lació. 

Serà necessari realitzar control de qualitat del formigó utilitzat a obra així com aportar els certificats de 

qualitat de tots els materials utilitzats. 

 

 

 

 

 

Lloc i data:. Palau-solità i Plegamans,  16 de Maig 2018 

El promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

 

 

 

Signatura  dels Serveis Tècnics Municipals 
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 K. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.1. Característiques de l’obra 

Aquest projecte té per finalitat de la contrucció de l’equipament per les petanques i bitlles catalanes de Palau-

solità i Plegamans amb els següents treballs: moviment de terres i execució de nou equipament. 

 

1.2. Classificació dels residus a l’obra  

Els residus originats per aquest projecte, són de dos tipus: 

Procedents del moviment de terres per a  la formació de fonaments i solera, i els corresponents als sobrants 

dels materials utilitzats a l’obra (formigó, ferro, bloc formigó, ...), així com els residus dels embalatges dels 

materials utilitzats a l’obra. 

 

1.3. Destinació final dels residus 

Els productes de restes de materials que seran mescles de diversos materials i la selecció del qual es 

considera no justificable tan des d’un punt de vista de sostenibilitat com econòmic, seran transportats a un 

abocador autoritzat sense cap aprofitament en l’execució del projecte.  

Els embalatges es classificaran entre plàstics i cartrons i paper.  

Les terres procedents d’excavació si es consideren netes es podran reutilitzar per a formació de reomplerts o 

terraplens.  

 
1.4. Criteris municipals sobre la obligatorietat de  seleccionar en origen les matèries objecte 
de reciclatge posterior  

Tal i com s’ha explicat anteriorment, tots els residus, seran portats a abocadors autoritzats o a la deixalleria 

municipal. Caldrà separar en origen els embalatges, plàstics, obra, i de forma separada fer-ne el reciclatge. 

 

Marc legislatiu 

 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

enderroc. 

Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 

els edificis. 

Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 

residus i la llista europea de residus. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i 

altres residus.  

(S’ADJUNTA LA FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS) 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 2217,02 1304,13
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 2217,02 t 1304,13 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 8,1161 0,0896 8,4644

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,4619 0,0407 3,8462
formigó 170101 0,0320 3,4458 0,0261 2,4617

petris 170107 0,0020 0,7428 0,0118 1,1151
guixos 170802 0,0039 0,3711 0,0097 0,9185
altres 0,0010 0,0945 0,0013 0,1229

   embalatges 0,0380 0,4032 0,0285 2,6961

fustes 170201 0,0285 0,1141 0,0045 0,4253
plàstics 170203 0,0061 0,1493 0,0104 0,9781

paper i cartró 170904 0,0030 0,0784 0,0119 1,1227
metalls 170407 0,0004 0,0614 0,0018 0,1701

totals de construcció 8,52 t 11,16 m3

- altres

-

-

-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Residus de construcció

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-

especificar

especificar -

PROJECTE D'EDIFICACIÓ SENZILLA, EQUIPAMENT PETANQUES I BITLLES CATALANES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

C/ AV. DE L'EBRE S/N CANTONADA C/ MIQUEL MARTÍ I POL

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

no

Comarca : Barcelones

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

reutilització

mateixa obra altra obra

 abocador

Residus d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 1564,956
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 1564,956

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,45
Maons, teules i ceràmics 40 3,46
Metalls 2 0,06
Fusta 1 0,11
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,08
Paper i cartró 0,50 0,08
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si

Contenidor per Fustes no si

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no si

Contenidor per Paper i cartró no si

Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

5.-

5.-

6.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

minimització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-

0,00
0,00

(m3)

1564,96

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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0,00 1564,960,00



-

-

si

tipus de residu
runa

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 1564,96

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 3,32 -

Maons i ceràmics 5,19 -

Petris barrejats 1,51 22,58

Metalls 0,23 -

Fusta 0,57 -

Vidres 0,00 -

Plàstics 1,32 -

Paper i cartró 1,52 -

Guixos i no especials 1,41 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

22,58

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 2.671,59

El pressupost de la gestió de residus és de : 153,00

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

22.238,38

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

162,73 7.900,11 14.152,95

Compactadores

15,84 6,60 5,28

5,62

18,19 7,58 6,06

16,87 7,03

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

-

0,00

runa neta

1,15

-

-

13,29

0,00

Transport                                                                

34836,89 7824,78 14098,70

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

2,76

62,31

39,88 16,62

0,92

25,96 20,77
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació          

0,00 - -

- 7,53

6,89 2,87 2,30

0,00



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-

-

-

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 2660,43 T

T 8,52 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 1,89 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

8,52

Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 20,79

Total fiança **

1,9

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

2660,43
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PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
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Proyecto 1
27.02.2018

ASN Group

C/ Charles Robert Darwin 20 - Parque Tecnológico
46980 - Paterna (Valencia)

Proyecto elaborado por Dto. Técnico - ASN LED
Teléfono +34 96 134 02 10

Fax
e-Mail estudios@asn-led.com
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Proyecto 1
27.02.2018

ASN Group

C/ Charles Robert Darwin 20 - Parque Tecnológico
46980 - Paterna (Valencia)

Proyecto elaborado por Dto. Técnico - ASN LED
Teléfono +34 96 134 02 10

Fax
e-Mail estudios@asn-led.com

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

6 Pieza ASN-LED Proyector Industrial 200W 60º IP65
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 22621 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 26100 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  96  99  100  87
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

11 Pieza ASN-LED Proyector Industrial 300W - 60º IP68
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 33932 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 39150 lm
Potencia de las luminarias: 300.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  96  99  100  87
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

14 Pieza ASN-LED Proyector Industrial 400W - 60º IP68
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 45242 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 52200 lm
Potencia de las luminarias: 400.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  96  99  100  87
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

2 Pieza ASN-LED Proyector Industrial 200W 90º IP65
N° de artículo: ASN-LED
Flujo luminoso (Luminaria): 24437 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 26100 lm
Potencia de las luminarias: 200.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  94  99  100  94
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto 1
27.02.2018

ASN Group

C/ Charles Robert Darwin 20 - Parque Tecnológico
46980 - Paterna (Valencia)

Proyecto elaborado por Dto. Técnico - ASN LED
Teléfono +34 96 134 02 10

Fax
e-Mail estudios@asn-led.com

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 620

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 6 ASN-LED Proyector Industrial 200W 60º IP65

2 11 ASN-LED Proyector Industrial 300W - 60º IP68

3 14 ASN-LED Proyector Industrial 400W - 60º IP68

4 2 ASN-LED Proyector Industrial 200W 90º IP65

Página 3



Proyecto 1
27.02.2018

ASN Group

C/ Charles Robert Darwin 20 - Parque Tecnológico
46980 - Paterna (Valencia)

Proyecto elaborado por Dto. Técnico - ASN LED
Teléfono +34 96 134 02 10

Fax
e-Mail estudios@asn-led.com

Escena exterior 1 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 620

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

ASN-LED Proyector 
Industrial 200W 60º
IP65

1 92.994 45.071 10.000 83.200 44.000 0.000 45.4 (C 90, G IMax) /

ASN-LED Proyector 
Industrial 200W 60º
IP65

1 92.994 45.071 10.000 98.914 42.072 0.000 56.4 (C 90, G IMax) /

ASN-LED Proyector 
Industrial 200W 60º
IP65

1 92.994 45.071 10.000 83.200 40.895 0.000 43.2 (C 90, G IMax) /

ASN-LED Proyector 
Industrial 200W 90º
IP65

2 99.464 39.173 10.000 86.862 41.700 0.000 37.9 (C 90, G IMax) /

Página 4



Proyecto 1
27.02.2018

ASN Group

C/ Charles Robert Darwin 20 - Parque Tecnológico
46980 - Paterna (Valencia)

Proyecto elaborado por Dto. Técnico - ASN LED
Teléfono +34 96 134 02 10

Fax
e-Mail estudios@asn-led.com

Escena exterior 1 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 200W 
90º IP65

2 99.464 39.173 10.000 87.141 36.400 0.000 38.4 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 200W 
60º IP65

3 92.152 33.477 10.000 83.000 35.600 0.000 46.8 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 200W 
60º IP65

3 92.152 33.477 10.000 98.742 36.075 0.000 54.7 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 200W 
60º IP65

3 92.152 33.477 10.000 83.000 37.900 0.000 44.5 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

4 73.149 77.467 10.000 66.300 90.300 0.000 34.5 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

4 73.149 77.467 10.000 63.500 82.414 0.000 42.7 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

4 73.149 77.467 10.000 82.900 85.100 0.000 38.9 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

5 91.464 77.214 10.000 88.957 94.400 0.000 29.9 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

5 91.464 77.214 10.000 79.628 88.210 0.000 31.8 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

5 91.464 77.214 10.000 104.627 87.300 0.000 31.1 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

5 91.464 77.214 10.000 93.977 94.200 0.000 30.2 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

6 110.128 76.673 10.000 118.990 86.274 0.000 37.4 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

6 110.128 76.673 10.000 100.700 85.500 0.000 37.8 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

6 110.128 76.673 10.000 113.700 89.900 0.000 36.1 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

7 74.500 96.500 10.000 64.300 92.876 0.000 42.7 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

7 74.500 96.500 10.000 80.900 93.600 0.000 54.9 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

8 111.400 95.800 10.000 97.671 93.400 0.000 35.7 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 



Proyector 
Industrial 400W -
60º IP68

8 111.400 95.800 10.000 118.700 89.500 0.000 46.0 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

9 73.109 76.772 10.000 81.200 67.300 0.000 38.8 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

9 73.109 76.772 10.000 75.000 63.825 0.000 37.4 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

10 91.464 76.165 10.000 91.000 65.089 0.000 42.1 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

10 91.464 76.165 10.000 83.200 68.300 0.000 41.2 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

10 91.464 76.165 10.000 98.200 68.900 0.000 45.3 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

11 110.186 75.431 10.000 107.600 62.300 0.000 36.8 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

11 110.186 75.431 10.000 100.600 69.500 0.000 41.6 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

12 81.976 59.043 10.000 88.700 61.996 0.000 53.7 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

12 81.976 59.043 10.000 75.900 61.900 0.000 56.1 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

13 100.110 58.743 10.000 108.178 60.900 0.000 50.1 (C 90, G IMax) /

ASN-LED 
Proyector 
Industrial 300W -
60º IP68

13 100.110 58.743 10.000 92.229 61.900 0.000 49.7 (C 90, G IMax) /

Página 5



Proyecto 1
27.02.2018

ASN Group

C/ Charles Robert Darwin 20 - Parque Tecnológico
46980 - Paterna (Valencia)

Proyecto elaborado por Dto. Técnico - ASN LED
Teléfono +34 96 134 02 10

Fax
e-Mail estudios@asn-led.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 1 / Pista 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 401

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (62.794 m, 
79.493 m, 0.000 m)

Trama: 17 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

304 210 497 0.69 0.42
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Escena exterior 1 / Pista 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 251

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (73.810 m, 
60.261 m, 0.000 m)

Trama: 15 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

310 220 472 0.71 0.47
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Escena exterior 1 / Pista 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (82.322 m, 
34.618 m, 0.000 m)

Trama: 11 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

306 228 364 0.74 0.63
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 M. ANNEXES MILLORES 
 
  



PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  

 

 

MILLORA Nº 1 
 

Definició 

Aquesta millora planteja el tancament de tot el  perímetre amb la mateixa tipologia de mur més reixa, es a dir, 
una reixa d'acer 1,8 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, sobre un muret 
de bloc de formigó vist d’una alçada de 60 cm. 
 
Pressupost 

 
Reixat d'acer d'alçària 1,8 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 muret de bloc de formigó fins una alçada de 60 cm reblert de formigó. 

 
Excavacó de fonament 60 x60 cm amb zuncho 
i esperes verticals 146,4 ml 43,80 6.410,13 € 
Muret de bloc de formigó reblert h=60 cm 146,4 ml 39,00 5.707,65 € 
Suministre i col·locació de la malla 146,4 ml 31,00 4.536,85 € 

 
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

 
16.654,63 € 

 13,00 % DESPESES GENERALS 2.165,10 € 
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL 999,28 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  
 

19.819,01 € 

 IMPOST DEL VALOR AFEGIT. IVA (21,00%) 4.161,99 € 

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA  
 

23.981,00 € 
 
     

 

   
       



PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

 

 

 MILLORA Nº 2 
 

Definició 

Aquesta millora planteja l’augment de superficie de l’equipament i concretament el tancament de tot el  
perímetre amb la reixa, es a dir, una reixa d'acer 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat 
galvanitzat i plastificat, sobre daus de formigó. 
 
Pressupost 

 
Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de 
malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de 
formigó i part proporcional de pals per a punts singulars 
 
Suministre i col·locació de la malla i daus 
de formigó 109,62 ml 25,00 6.144,82 € 

 
 

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 
 

6.144,82 € 

 13,00 % DESPESES GENERALS 798,83 € 
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL 368,69 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  
 

7.312,34 € 

 IMPOST DEL VALOR AFEGIT. IVA(21,00%) 1.535,59 € 

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA  
 

8.847,93 € 
 

 
       

  
  
       

   
       

   



PROJECTE EXECUTIU DE L’EQUIPAMENT DE LES PETANQUES I BITLLES CATALANES A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  

 

 

MILLORA Nº 3 
 

 

Definició 

Aquesta millora defineix la formació d’un rètol de l’equipament de grans dimensions amb retroil·luminació 
tipus led que es fixarà al mur exterior de l’entrada principal 
 

 
 
Pressupost 

 

 
Rètol de l’equipament amb 
retroil·luminació Led 1 Ud 5.000 5.000,00 € 

 
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

 
5.000,00 € 

 13,00 % DESPESES GENERALS 650,00 € 
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL 300,00 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  
 

5.950,00 € 

 IMPOST DEL VALOR AFEGIT. IVA(21,00%) 1.249,50 € 

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA  
 

7.199,50 € 
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