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DADES GENERALS 
 
 
1. Identificació del projecte 

1.1.-  Títol del projecte 

 

Projecte bàsic i executiu de la Restauració dels Jardins de la Torre Folch a Palau-

solità i Plegamans.  

 

1.2-  Situació 

 

Els Jardins patrimonials es troben ubicats a  l’Avinguda Catalunya 200 / carrer 

del Castell 8, amb codi postal 08184 de la ciutat de Barcelona. Segons informació de 

la seu cadastral, la referència de la finca és 1841103DG3014S0001AO 

 

2. Agents del projecte  

 
2.1.-  Identificació i agents del projecte 

 

Projecte:   Restauració dels Jardins de la Torre Folch 

Tipus d’intervenció:  Obra de restauració i millora accessibilitat 

Emplaçament:  Av. Catalunya 200 – 08184  

Municipi:    Palau-Solità i Plegamans - Vallès occidental - Barcelona 

Ref. Cadastral:   1841103DG3014S0001AO 

Promotor:   AJUNTAMENT DE PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS 

Adreça:  Plaça de la Vila, 1 

 

3. Objecte del present document 

Projecte executiu per a la formalització de la subvenció per a l’execució de les 

obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 

2021-2023; i contractació de les obres, instal·lacions i treballs de jardineria que s’hi 

detallen. 
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4. Documentació aportada 

 

L’expedient inclou la següent documentació: 

 

- Fitxa del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 

o Casa Folch i Jardí – 4.04 

 

- Documentació tècnica i gràfica 

o Plànols projecte 

o Diagnosi patologies 

o Anàlisi històrica dels Jardins de la Torre Folch 
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5. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

5.1.-  Descripció general del jardí 

Els Jardins de la Torre Folch són de titularitat municipal i estan inclosos en el 

Catàleg de Patrimoni a la fitxa 4.04. conjunta de Casa Folch i Jardí.  

El Jardí té la categoria de protecció BCIL, inclòs en l'inventari de la Diputació de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i 

Arqueològic, Dades de l'element núm. 32782 

Es troba al centre del municipi, amb accés per Av. Catalunya nº 200 i carrer 

Castell 8.   

La categoria de protecció del conjunt (Casa Folch i Jardí) és BCIL. I el nivell de 

protecció de la casa, la torre i el jardí és General (B) de conservació amb 

actuacions limitades. 

El jardí sobre el que es proposa l'actuació és propietat de l'Ajuntament i està 

qualificat de verd públic (clau I) . 

El jardí va ser concebut a l'any 1923,  com a jardí mediterrani d'influència italiana, 

segons els canons noucentistes del moment. En el jardí s'hi troben elements 

originals com la porta d'entrada al recinte, la glorieta, les baranes, el pou, els 

bancs decorats amb motius ceràmics, etc. Destacar també la utilització de la 

ceràmica com a element decoratiu en tot el jardí. 

Pel que fa al seu estat de conservació, el de la glorieta és força acceptable. La 

tanca per Avinguda Catalunya és bo perquè es va fer una actuació força 

recent. La resta de jardí es troba en un estat de manca de manteniment i 

especialment manca dotar d'ús que posi en valor els elements arquitectònics, 

potenciant-los. 

La superfície de jardí de titularitat municipal és de 870,80m2.  

D'acord amb la fitxa del Catàleg en el jardí s’han de mantenir tots els elements 

singulars que formen el mobiliari, així com els elements de decoració.   

Els criteris d’intervenció permeten dur a terme en el jardí les actuacions de 

manteniment, reforma, rehabilitació, reestructuració, modernització, enderroc 

parcial, substitució i reconstrucció, sempre que no suposi una alteració 

substancial dels elements originals. I s’afegeix que es fa necessari dotar d’una 

il·luminació adequada del jardí. 

L’actuació proposada en aquest projecte dóna compliment i respecte els 

criteris de la fitxa del catàleg de patrimoni. 
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Els anys 2008/2009 es van a terme unes obres de restauració dels Jardins d’acord 

amb el projecte redactat per l’arquitecte Manuel Ribas i Piera, i es va crear una 

rampa des del carrer Castell fins a la base de la Torre Folch, per dotar 

d’accessibilitat l’edifici que és titularitat de l’Ajuntament, i accedir a un punt del 

pati, així com recuperar bancs i elements ceràmics i una important feina de 

neteja de la vegetació que s’hi havia anat acumulant.  

Es van retirar soques i es va enretirar algun paviment de formigó no acord amb 

l’origen dels jardins. 

En aquells treballs es va intentar recuperar elements ceràmics que passats els 

anys s’han deteriorat i esquerdat, les peces de ceràmica blava en molts punts 

del jardí s’han fet malbé. 

Des de la seva recuperació inicial els Jardins han estat tancats al públic, pel fet 

que l’edifici de la Torre Folch estava pendent de rehabilitar , pel fet que no és 

una zona vigilada i que li manca il·luminació. 

S’hi realitza el manteniment a nivell de jardineria amb reg manual, retirada 

d’herbes i poda quan es fa necessari  per part d’una empresa del tercer sector. 

 
5.2.-  Fotografies de l’estat actual 
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Façana de la Torre Folch, que es posarà en ús Octubre 2021 com a Viver Cultural 
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5.3.-  Obres a executar 

 

La proposta d'intervenció proposarà la Restauració dels Jardins de la torre Folch amb 

la finalitat de : 

 Recuperar els elements originals i ajustar-se al disseny de la Família Folch i Torres. 

 Reparar i intervenir sobre les diferents patologies detectades. 

 Divulgar el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat als Jardins, per mitjà de la 

instal·lació de tòtems informatius en els Jardins 

 Dotar d’instal·lacions necessàries al Jardí per poder oferir actes culturals de petit 

format vinculats al Viver Cultural que ocuparà la recent rehabilitada Torre Folch, en 

especial dotant d’una il·luminació del Jardí. 

 Millorar condicions d’accessibilitat als Jardins de la Torre Folch 

 

Els serveis tècnics municipals conjuntament amb els membres del Patronat de la 

Fundació Folch i Torres van iniciar en el primer trimestre de 2021 reunions i un projecte 

de treball per tal de documentar la Torre Folch que es destina a Viver Cultural.  

La Fundació Folch i Torres, s’ubica al Castell de Plegamans i té com objectiu  : 

– Aplegar i conservar en un Arxiu-Museu accessible al públic i als estudiosos les obres i 

el material bibliogràfic dels cinc germans Folch i Torres, Manuel, Lluís, Josep Maria, Ignasi 

i Joaquim. 

– Difondre el coneixement de l’obra dels cinc germans, així com de la seva personalitat 

i acció en el camp de les lletres, les arts i la pedagogia. 

– Promoure estudis i assaigs sobre la seva obra o altres aspectes de la seva personalitat. 

– Organitzar actes culturals públics relacionats amb la seva obra o sobre temes afins, 

especialment en el marc del castell de Plegamans, on es troba l’Arxiu-Museu. 

– Contribuir així al coneixement de la història literària i artística de la fi del segle XIX i la 

primera meitat del segle XX a Catalunya, en el qual van participar eficaçment els cinc 

germans. 

 

El Patronat de la Fundació Folch i Torres, format per descendents dels germans Folch i 

Torres,  incorpora també persones expertes en la seva obra o dels camps de la cultura 

en què van destacar, i la seva missió és la de vetllar per al compliment dels objectius 

de la Fundació. 
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En aquestes reunions per a preparar el contingut expositiu i divulgatiu de la Torre Folch, 

es va proposar que la següent intervenció que ajudaria a donar sentit al projecte 

global, era proposar una intervenció de restauració, recuperació i divulgació dels 

Jardins de la Torre Folch, i que permetessin obrir-los al públic de forma continuada. 

En les primeres converses, membres del Patronat de la Fundació Folch i Torres van fer 

notar que la intervenció de restauració del 2008 hi havia algun desajust pel que feia a 

no respectar la vegetació original dels Jardins, que mancava recuperar el parterre de 

les granotes, i que hi havia cert elements arquitectònics a recuperar o posar en valor 

això com tradicions culturals com “l’ou com balla” que s’havia realitzat a la font de la 

part alta dels Jardins.  

En el darrer trimestre de l’any 2021 s’han realitzat diferents reunions per proposar 

actuacions en els Jardins de la Torre Folch, després d’una anàlisi històrica de la 

construcció i evolució dels Jardins d’acord amb el diari, factures i anàlisi d’un projecte 

anterior de recuperació dels Jardins de la Torre Folch redactat per l’arquitecte Ribes 

Piera.  S’han analitzat les descripcions que se’n fan  en els llibres de Ramon Folch i 

Camarasa, fill de Josep Maria Folch i Torres que de forma autodidacta va crear els 

Jardins de la Torre Folch (aleshores Casa Folch) , una mostra: 

“Muntat damunt una terrassa elevada, l’escenari donava a un bosquet pla, on els dies 

de funció s’arrenglerava la cinquantena de bancs plegables que el pare havia fet 

construir expressament. Per això del bosquet, a casa, en deien “la platea””. 

La intervenció vol recuperar aquesta essència i tornar a realitzar “funcions” als Jardins 

de la Torre Folch. 

 

 D’acord amb els objectius fixats per la Regidoria de Patrimoni, Serveis Tècnics 

Municipals i respectant la visió del Patronat de la Fundació Folch i Torres, es proposa 

dur a terme un seguit d’actuacions que es detallen a continuació: 

 

 Recuperar els elements originals i ajustar-se al Jardí ideat per Josep Maria Folch i 

Torres: 

Recuperar el pati de les granotes, formació de parterres, plantació i sistema de reg. 

Plantar arbustos segons informació a facilitar pel Patronat. 

Recuperar la tradició “l’ou com balla” a la font del Jardí. 
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 Reparar i intervenir sobre les diferents patologies detectades. 

Reparar les patologies detectades d’acord amb la diagnosi que s’incorpora a 

aquest document. 

Substituir elements malmesos ceràmics i ceràmics vidriats. Reposició de peces 

trencades. Reposició de peces malmeses de graons, baranes, paviments.  Cosit 

d’esquerdes. Arranjament de revestiments. Pintura de paraments verticals en 

baranes, murs, i façana principal a Av. Catalunya. 

 

 Divulgar el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat als Jardins, per mitjà de la 

instal·lació de tòtems informatius en els Jardins 

Instal·lar Tòtems en punts estratègics del Jardí de la Torre Folch, amb comparativa 

de fotografies del que passava en aquell mateix indret a l’època de la Família 

Folch. Els Tòtems amb materials tipus acer cortén o similar amb descripció 

informativa expositiva per a divulgar el patrimoni arquitectònic i cultural. 

Aquests elements seran fixes, collats a terra. 

Realitzar el contingut expositiu amb fotografies que il·lustrin com eren els Jardins a 

l’època de la Família Folch i els actes que s’hi portaven a terme, amb les 

explicacions consensuades amb el Patronat de la Fundació Folch i Torres, i divulgar 

com es van idear aquests jardins. 

S’annexa a aquesta documentació el projecte de Viver Cultural de la Torre Folch, i 

algun dels panells expositius i divulgatius de la Torre Folch i la Família Folch. Aquest 

Viver Cultural el posem en funcionament aquest Octubre 2021, i l’actuació que 

proposem al Jardí anirà vinculada a nivell d’imatge de panells expositius i contingut 

al que adjuntem, i es dinamitzarà culturalment pel mateix dinamitzador de la Torre 

Folch i tot el conjunt d’activitats que promoguin l’Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans, les entitats Culturals que hi tindran la seva seu i la mateixa Fundació 

Folch i Torres.  

 

 Dotar d’instal·lacions necessàries al Jardí per poder oferir actes culturals de petit 

format vinculats al Viver Cultural que ocuparà la recent rehabilitada Torre Folch. 

Instal·lar sub quadre elèctric per enceses al Jardí, del que es distribuiran diferents 

línies per a il·luminació i endolls dels que serà possible connectar en els actes 

culturals que s’hi portaran a terme els equips necessaris de so i llum, microfonia, 

equipament no inclòs en el projecte, ja que són elements no fixes. .  Es proposa 
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il·luminació decorativa i il·luminació per a petits actes culturals, amb sistema LED, i 

sense contaminació lumínica. 

 

 Millorar condicions d’accessibilitat als Jardins de la Torre Folch 

Es proposa instal·lar elevador a la cantonada de l’accés pel Carrer Castell que 

permeti als usuaris de mobilitat reduïda accedir a la “platea”, i tenir visibilitat directa 

a l’escenari. 

 

 Millorar zona magatzem per a actes culturals (no previst en aquesta fase) 

Formació d’armari sota rampa, per a enmagatzemar cadires i altres materials per 

als actes culturals de petit format. Proposta que no es realitzarà en aquesta fase. 

 

 

El projecte vetllarà per tenir present les preexistències, així com la integració del nou 

equipament en l’entorn, segons defineix els criteris intervenció Catàleg de Protecció 

del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, 
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5.4-  COMPLIMENT DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS  

 

PLANEJAMENT VIGENT I NORMATIVA APLICABLE 

 

L’àmbit d’aquest projecte es troba subjecte a les determinacions urbanístiques i les normes 

reguladores del planejament vigent a la zona. Aquest és el PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL DEL TERME MUNICIPAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Els paràmetres urbanístics del sector es troben resumits en la següent fitxa: 

 

 

  POUM 

Palau Solità i Plegamans 

Classificació del sòl Sòl urbà consolidat 

Qualificació urbanística 

(Clau) 

 

Espais lliures i zones verdes (V2) 

Sistema d’equipaments administratiu – proveïment (E3) 

Cultural – social – religiós (E4) 

Habitatge catalogat en casa aïllada ( 6hc7) 

Protecció BCIL – nivell General (B) 

 

 

Les obres proposades no alteren la configuració dels jardins, pel que no es modifica els 

paràmetres normatius. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESTAURACIÓ JARDINS DE LA TORRE FOLCH (BCIL)  
Av. De Catalunya 200 / c. del Castell 8, DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Abril 2022 

 

 
13

 
5.5 - DESCRIPCIÓ GEOMÈTRICA 

 

Relació de superfícies útils i construïdes 

 

La superfície de jardí de titularitat municipal és de 870,80m2.  

 
 
5.6 -  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS 

 

TREBALLS PREVIS : ENDERROC I TALA D’ARBRES 

 

Es realitza la tala d’arbres que no s’ajusten a la proposta d’intervenció, i l’enderroc d’elements 

de paleteria com jardineres i paviments en mal estat. 

Serà necessari destoconar la soca dels arbres, sempre que sigui possible i no malmeti elements 

arquitectònics a conservar. 

 

De la relació d’actuacions que a continuació es detallen, s’executaran les incloses a la 

memòria valorada : pressupost i estat d’amidaments. 

 

 

TREBALLS DE PALETERIA:  

 

Recuperació dels parterres pati granotes (Actuació 1) 

Recuperar els quatre parterres delimitats per quatre camins que confluïen a la font. L’espai 

original va ser escapçat en la banda més d’un metre d’amplada, i va deixar la font 

descentrada. Es proposa disseny que iguala la fondària dels quatre parterres.  

Es preveu l’anivellament de terres, formació de caixa i pavimentació de parterre amb formigó 

lleugerament armat amb acaba amb còdols de riu. Encintat amb maó ceràmic manual.  

L’actuació es complementa amb treballs de jardineria amb la plantació d’arbres fruiters i de 

rosers. 
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Refer muret cantonada pati granotes (Actuació 2) 

Es preveu suprimir l’aresta del mur lateral al costat de les escales per ajustar l’alineació. Refer 

muret a tirada de l’existent, formant fonamentació i muret de bloc de formigó omplert i acabat 

arrebossat igual que el mur existent. S’inclou gestió de les terres. 

Es complementa amb treballs de jardineria fent-hi baixar l’heura. 

 

 

Refer arrebossat mur rampa (Actuació 3) 

Repicat i arrebossat del mur sota rampa. Es pretén solucionar el problema d’acabat dels murs, 

amb una solució homogènia. Es reforça amb la plantació d’arbustos trepadors. 
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Refer parterre (actuació  4) 

Ampliar parterres existents, amb la col·locació de pedres que delimiten l’àmbit, sobre rassa de 

formigó. 

 

Recuperació fonteta (Actuació 5) 

Retirar terres de forma acurada per recuperar mobiliari d’obra vista, i s’inclou neteja dels 

elements. Formació de trencaigües amb terra i plantació d’arbustos per evitar que l’aigua 

d’escorrentia torni a omplir la fonteta de terres. Es preveu la rehabilitació de les peces 

ceràmiques que puguin sorgir malmeses. 

 

 

 

 

Retallar mur (Actuació  6) 

Retirar dues filades del mur existent, amb la finalitat de minimitzar l’impacte del mur arrebossat. 

Posterior arrebossat del muret i gestió de les runes. 
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Formació jardineres (Actuació 7) 

Formació de jardineres recuperant imatge documentada del dietari de Josep Maria Folch i 

Torres, amb estructura de maó calat, acabat arrebossat i aplacat amb rajola vidriada de color 

blanc i blau. Sobre rassa de fonamentació. 

 

   

 

Ajust jardinera i allargar graons (Actuació 8) 

Tancament de jardinera existent, per a separar-se de la glorieta i respectar-ne la forma 

geomètrica.  Allargar graons existents de formigó fins a la glorieta. 

Es reforça l’actuació amb jardineria amb la plantació de rosers sarmentosos en el Mirador.  

 

Alçar bancs mirador (actuació 9) 

Alçar els bancs del mirador, a una alçada de 40 a 42cm, amb maó calat, acabat arrebossat i 

acabant amb peça tova ceràmica d’igual gruix i acabat que els bans en forma circular del 

mateix mirador, per tal de facilitar-ne l’ús. 
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Restauració dels bancs (actuació 10) 

Treballs consistents en restauració dels bancs, refer els enrajolats malmesos i lliscat de morter de 

ciment.   

Formació de sòcol reglejat a la part inferior. 

Substitució dels 4 bolardos ceràmics de color blau actualment en mal estat, trencats i que tenen 

elements tallants a l’abast. Formació seient del banc amb peça petita ceràmica. Reposició de 

peces trencades. 

 

    

 

Refer solera (Actuació 11) 

Refer solera de connexió entre la part frontal dels jardins i l’esplanada.  

 

Reparar parterre passeig enamorats (Actuació 13) 

Reposició pedres de delimitació del parterre. 
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Estructura fusta del pou (Actuació 14) 

Construcció d’estructura de fusta de coronament del pou. Amb esquadries i color blau.  

Recuperar la presència d’un roser sarmentós enfilant-se al pou.  

 

 

 

Reposició ceràmica malmesa (actuació 15) 

Actuació general de reposició d’elements ceràmics malmesos en diferents punts dels jardins 

d’acord amb la diagnosi de patologies. 

 

 

Substitució paviment en mal estat (Actuació 16) 

El paviment de la zona de l’escenari es troba en mal estat i rellisca. Es proposa la seva substitució 

per paviment d’igual característiques però que garanteixin un C3. 

Es preveu la mateixa actuació en els graons de l’escala que baixa a la Platea. 

 

Arrebossat elements verticals (Actuació 17) 

Refer arrebossats en mal estat o fer-ne de nous sobre els tancaments de bloc de formigó, per 

tal d’integrar els elements arquitectònics i obtenir un resultat homogeni. 
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Pintura elements arrebossats exteriors i repàs pintura general (Actuació 18) 

Sobre els elements arrebossats nous i els existents, es proposa actuació de pintura per 

homogeneïtzar l’entorn. 

 

Previsió refer bancs i formació nous bancs (Actuació 19) 
No s’executarà en aquesta fase.  
 
 
Aportació sauló (Actuació 20) 
No s’executarà en aquesta fase.  
 
 
Pintura fusteria metàl·lica (Actuació 21) 
Els elements metàl·lics de les baranes s’hauran de repintar. 
 
 
Envernissat de passamà de fusta existent (actuació 22) 
Es preveu l’envernissat del passamà de fusta de la barana superior de la rampa d’accés pel 
carrer Castell. 
 
 
Obra civil general : Obertura de rasses per a pas instal·lacions 
Formació de rasses manuals de secció de 40x40x40cm per al pas de tubs corrugats de diàmetre 
63mm,  per al pas de les instal·lacions d’enllumenat i posterior pas d’instal·lacions de megafonia 
(en fase següent). 
S’executaran pericons de pas i en cantonades per a facilitar el pas dels cablejats. Pericons 
d’obra amb tapa de fossa. 
 
Formació fonaments per a lluminàries 
Formació de pous de fonamentació per mitjans manuals per a la formació de bases dels bàculs 
per a les lluminàries previstes en projecte, per tal de dotar d’una il·luminació acurada al Jardí. 
Es realitzarà obertura de pous de 60x60x60cm, que s’ompliran amb formigó i pletina d’anclatge 
per a la instal·lació dels bàculs. 
Per als punts d’il·luminació menors, balises i tòtems es preveu petits daus de formigó de 
30x30x30cm per a collar els elements lumínics. 
 
 
Formació fonaments per a tòtems 
Els tòtems aniran collats sobre fonamentació superficial de petita dimensió que caldrà 
executar de forma manual, amb la previsió de fonaments de 50x30x30cm. 
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TREBALLS INSTAL·LACIONS 

Actuació dotació d’il·luminació al jardins 

 
Formació de subquadre elèctric a l’espai d’instal·lacions, amb Armari de polièster Thalassa Pla 
o equivalent de 750x750x300 mm, amb : 
- 1 carril DIN 
- 1 magneto 4P IGA 25A 
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E 
- 3 magneto 4P C 10A 
- 1 magneto 4P C 20 A 
- 3 magneto 2P C 10 A 
- 1 magneto 2P C 16A 
- 4 diferencial 4/40/30 
- 3 diferencial 2/40/30 
- 8 PIA unipolar 10A 
- 8 contactor DIN 2P 16A 
- 24 borns carril DIN 16 mm 
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar (P - 25) 
La part corresponent a la legalització no s’inclou en el projecte i anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Subministrament i instal·lació d’elements d’il·luminació formats per columnes, projectors i 
balisses: 
Columnes d’acer galvanitzat cilíndriques de 6m i de 4m d’alçada en color gris RAL 9007, que 
facilita la instal·lació de diferents projectors i la seva orientació evitant la col·locació massiva 
de llums baixes, i que permeten una correcta orientació lumínica, evitant les ombres que poden 
produir els arbres propers i evitant la contaminació lumínica.  
 
Es preveuen els següents projectors LED, com a mesura d’estalvi a banda de sistemes de 
detector de presènciai: 
Projector petit LED tipus DOPO LULÚ 572A-G21X1A-02  
Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA 455A-L0105A-04 
Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb regulació per Bluetooth o equivalent (P - 35) 
Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 
Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO BORA (no en aquesta fase). 
A les fons es preveu projector Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS 

 
Tot el cablejat de conductor de coure de diferents seccions segons s’especifica en plànols i 
memòria valorada, amb coberta de poiofefines amb baixa emissió de fums.  
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), 
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums. 
 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), 
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió 
fums. 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), 
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums. 
 

Tota la instal·lació d’il·luminació realitzarà segons els criteris del Servei de Brigades Electricistes – 

AIRE de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, pel que l’empresa contractista haurà de 

consensuar la correcta execució. 

 
 
Actuació recuperació fonts ornamentals 
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Es preveu la posada en funcionament de les fonts ornamentals amb la possibilitat de recuperar 

la tradició de l’”Ou com balla”. 

Es preveu dur a terme l’execució complerta d’instal·lació d’aigua per a fonts ornamentals, amb 

la incorporació d’electrovàlvula, tub de polietilè PE 100, clau de pas, boquilles i la part 

proporcional d’instal·lació elèctrica pels elements elèctrics.  

 

Tota la instal·lació per recuperar les fonts ornamentals es realitzarà segons els criteris del Servei 

de Brigades – AIRE de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, pel que l’empresa contractista 

haurà de consensuar la correcta execució. 

 
 
TREBALLS DE JARDINERIA 

D’acord amb la memòria històrica es preveu recuperar espècies arbustives que ja havien existit 

en els Jardins de la Torre Folch, però adaptant-se a l’ús previst dels jardins i atenent a la seva 

dimensió, tal que els arbres que es plantin no poden malmetre elements arquitectònics, fer 

disminuir la superfície útil dels jardins especialment a la zona de platea o escenari, i evitant 

afectacions a veïns com poden ser els veïns a la cara nord.  

En una primera actuació es realitzarà el transplantament d’espècies a container deixant-ho a 

la mateixa obra per a posterior reubicació. Aquests treballs els està executant el servei de 

jardineria. De la mateixa manera es procedirà a la tala o retirada de les espècies que no 

s’ajusten així com aquelles que es troben en mal estat. 

Es proposa la plantació de xiprers d’agulla a l’escala central dels jardins que reforcen la traça 

del camí  

Es proposa un cobriment vegetal del mur del fons (nord), amb tuies i equivalent.  

S’ha valorat la plantació de pins pinyers a la zona del bosquet, si bé, s’ha descartat en aquesta 

fase d’obra, sembla que es pot disminuir la zona de públic i actes si es planten pins, alhora que 

les arrels d’aquesta espècie són superficials i poden arribar a malmetre elements patrimonials, 

pel que seria necessari la substitució de les espècies cada cert temps. 

Es proposa ocultar les vistes de la finca nord, dels murs de formigó, amb la plantació de tuies o 

equivalent com podria ser Partenocisus Tricuspirata per tal de conformar masses vegetals 

omplint aquest espai en contrast a l’espai buit de la platea. La plantació de Tuies pot alterar la 

superfície útil de les diferents terrasses del jardí i entrar en conflicte amb l’obertura de rasses. 

A la zona del parterre de les granotes, es proposa plantar arbres de fruita de pinyol, un sòl 

exemplar per parterre, i la plantació de rosers de garlanda, aconseguint una zona de descans 

generosa i verda. 

Es proposa fer un tractament arbustiu nou o recuperar l’existent a la zona del Pla del Pou, així 

com treure l’olivera existent i reforçar el pou amb la plantació d’un roser sarmentós. 

També a la zona del Mirador, es proposa plantar rosers sarmentosos a les jardineres que es 

recuperen. 
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En al camí dels enamorats també es proposa la plantació de dos xiprers que reforcen els 

existents de les escales que caldrà actuar i sanejar la seva imatge.  

Per últim es proposa la recuperació de mimoses a la part superior de la rampa, seguint el 

projecte d’en Ribas Piera. 

 

Tota la plantació proposada, anirà recolzada de la instal·lació de xarxa de reg per degoters, 

amb dos circuits, amb pericó per a l’electrovàlvula, caixa de connexions de II estacions, filtre 

d’anelles, regulador de pressió, clau de pas. 

Els tubs seran de PE de 1”, de 10 atm de pressió, i el tub de degoters autocompensats  Tech-

Line, amb 33 cm de separació. 

 

Tota la plantació i execució de la xarxa de reg es realitzarà segons els criteris del Servei de 

Jardineria de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, pel que l’empresa contractista haurà 

de consensuar la correcta execució. 

 

 

TREBALLS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELEVADOR 

Es preveu la instal·lació d’un elevador del tipus vertical denominat salvaescales ubicat a la 

banda nord, al costat de l’accés pel carrer Castell, tocant al mur de la rampa i al mur de 

formigó a llindar veí. 

Es tracta d’un elevador vertical amb un recorregut de fins a 2,00m amb guia.  Inclou la cabina 

amb vidre transparent de 3+3mm amb unes dimensions de 700/800 x 1200. S’inclou la porta de 

cabina i del replà superior, la barana del replà superior, fixe del replà.  

L’elevador és apte per la intempèrie. 

Amb càrrega fins a 300kg, i velocitat de 0,15m/s. Compliment de la directiva 2006/42. 

S’inclou el control de maniobres, motor monofàsic 2CV, 220V. Bomba. Control de càrrega i 

vàlvula anticaiguda. 

 

S’inclou l’obra civil, amb la formació de fossat de 150mm de profunditat, estructura per a 

l’anclatge de les guies, instal·lació elèctrica i quadre. Totalment muntat i en funcionament. 

 

Es preveu la instal·lació de l’elevador per tal de dotar d’accessibilitat la zona de la platea dels 

jardins.  

Si bé l’accessibilitat a data d’avui garanteix que per mitjà d’una rampa pel carrer Castell 

s’arriba  al la zona d’escenari i al passadís lateral de la planta baixa per arribar a la Sala 

Massagran, sala d’exposicions de la Torre Folch; s’ha proposat millorar l’accessibilitat amb 

l’elevador vertical que permet l’accés  a la zona de platea. 

Donada la configuració dels jardins format per diferents terrasses a diferent nivell i escales que 

van connectant les diferents terrasses, l’elevador proposat només donaria accés a la primera 



RESTAURACIÓ JARDINS DE LA TORRE FOLCH (BCIL)  
Av. De Catalunya 200 / c. del Castell 8, DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Abril 2022 

 

 
23

plataforma o platea, pel que es podria arribar a considerar que la inversió per a la seva 

instal·lació és desmesurada i no proporcional en relació a la zona que dota d’accessibilitat.  

També cal tenir en compte l’impacte visual de l’elevador, que trenca amb l’estètica dels 

jardins. 

Per tot l’exposat, a falta de informe del Servei de Patrimoni es podria valorar negativament la 

seva instal·lació i realitzar obra complementària que ha quedat fora del projecte per motius 

econòmics, atenent que l’accessibilitat parcial ja es compleix pel fet que es pot arribar fins a la 

sala d’exposicions i passadís d’accés des d’on es poden contemplar els Jardins de la Torre Folch 

així com veure l’escenari de forma lateral. 

 

 
TREBALLS ESTRUCTURA ZONA RAMPA ACCÉS PER FORMACIÓ ARMARIS (No s’executa en aquesta 

fase) 

 

S’ha realitzat treball tècnic de càlcul i valoració de partides per dur a terme les obres de 

desmuntatge total de la rampa d’accés i la formació de murs de contenció i recalç de 

fonamentació, tancaments de bloc armat i forjat amb llosa, per a obtenir un espai lliure sota la 

rampa per a la formació d’armaris sota rampa amb la finalitat d’obtenir un espai de magatzem 

vinculat als Jardins. El total de l’actuació donat el seu alt cost, es deixen per a una fase posterior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESTAURACIÓ JARDINS DE LA TORRE FOLCH (BCIL)  
Av. De Catalunya 200 / c. del Castell 8, DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Abril 2022 

 

 
24

 

6. PRESSUPOST 
 

Resum del pressupost 

 
 HONORARIS TÈCNICS  
01 HONORARIS TÈCNICS PROJECTE  0,00 
02 Honoraris producció contingut expositiu, disseny i creació 1.300,00 
03 Honoraris aixecament topogràfic 1.000,00 
 TOTAL P.E.M. (PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL) 2.300,00 

 EXECUCIÓ OBRA  
01 Recuperar elements originals del jardí, formació parterres pati 

granotes, recuperar bancs de pedra i font, recuperació murets i 
elements singulars Plantació arbustiva. 15.000,00 

02 Reparar i intervenir sobre les patologies detectades i pintura  12.000,00 
03 Instal·lació de Tòtems divulgatius 10.000,00 
04 Instal·lacions d’il·luminació i so  12.000,00 
05 Millorar condicions accessibilitat 30.000,00 
 TOTAL P.E.M. (PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL) 79.000,00 

 
 

4.2 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
L’import total a contractar, P.E.C. amb IVA aplicable del 21,00%, és de 116.535,10€ 
(CENT SETZE MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS I DEU). 
 
 HONORARIS 2.300,00€ 

21,00 % IVA  
483,00 € 

 
 TOTAL HONOARIS (AMB IVA) 2.783,00 € 

 
 
 TOTAL P.E.M.  

(PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL) 
79.000,00 € 

13,00 % Despeses Generales 10.270,00€ 
6,00 % Benefici Industrial 4.740,00€ 
 TOTAL  P.E.C. (SENSE IVA) 94.010,00 € 
21,00 % IVA  

19.742,10 € 
 

 TOTAL P.E.C. (AMB IVA) 113.752,10 € 
 
 
 TOTAL P.E.C. (AMB IVA) 116.535,10 € 

 
DETALL DEL PRESSUPOST A L’ANNEX 4  

 
Mercè Guàrdia Serra 
Arquitecta tècnica municipal 
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7. CALENDARI D’EXECUCIÓ 
 

 
El termini d’execució de les intervencions proposades està previst en  3 mesos. 

 
A continuació s’adjunta una breu relació de les activitats per a dur a terme l’execució de la 

restauració dels Jardins de la Torre Folch situats a l’Av. Catalunya / C. Castell de Palau-solità i 

Plegamans:  

 

Procediment previst d’intervenció als jardins: 
 
Els treballs de les diferents etapes es poden solapar en cas necessari. 
 
ETAPA 0: TREBALLS PREVIS, NETEJA I ENDERROCS 

- Neteja i poda 
o Retirada arbres en mal estat o que no s’ajusten 
o Retirada de peces trencades 
o Retirada parteres que no s’ajusten 
o Retirada instal·lacions obsoletes 

- Enderroc rampa 
- Recuperació d’elements: 

o Baranes,  enrajolats, 
o portes interiors. 

- Transplantar a test espècies existents 

ETAPA 1  MOVIMENT TERRES PER A BASES DE FANALS, RASES, TOTEMS 
- Obertura rasses i pous 
- Passa de tubs 
- Tapar rasses 
- Obertura forats porta ascensor en façana est i porta passera. 
- Formació arquetes 

 
ETAPA 2: FORMACIÓ ESTRUCTURA SOTA RAMPA 

- Formació fonament i llosa 
o Obertura forat en solera. 
o Excavació fonament. 
o Formigonat fonament. 

- Formació de murs 
o Construcció paret i retacat a bigues existents porxo. 

- Formació solera 
o Apuntalament puntuals provisionals. 
o Formació llosa 
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ETAPA 3: TREBALLS EXTERIORS 

- Formació parterre pati granotes 
o Paviment de formigó 
o Encintat obra 

- Reposició paviment malmès i nous paviments 
o Paviments 
o Enrajolats 
o Remats  

- Arrebossats i pintats 
- Repàs baranes i passamans 
- Instal·lació tòtems  
- Serralleria per portes exteriors i baranes 

ETAPA 4: INSTAL·LACIONS 
- Realització de les instal.lacions 

o Escomeses i muntants instal.lacions 
o Traçat d’Instal.lacions 
o Formació xarxes d’instal.lacions 

 Enllumenat 
 Aigua 
 Fonts 
 Audio 
 Reg 

ETAPA 5: PLANTACIÓ ESPÈCIES ARBUSTIVES I ARBRES 
- Realització plantació 

o Forats  
o Aportació terra vegetal 
o Plantació 
o Reg 

 

Tanmateix, la Direcció Facultativa podrà determinar l’odre i les activitats que consideri 

oportunes. 
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8. Pla de manteniment   
 

4.1 - Objectius generals 

Mantenir en bon estat de funcionament dels Jardins de la Torre Folch. L’Ajuntament de 

Palau-solità i Plegamans preveu en el pressupost municipal partida especial de 

manteniment per a cada un dels espais i equipaments municipals. 

 

El manteniment preventiu 

El realitza a cada espai i equipament per mitjans propis o bé contractacions externes 

quan és necessari.  

 

Les revisions/inspeccions obligatòries per llei ( instal·lació elèctrica, revisions  elevadors) 

són anotades al Registre de Manteniment Preventiu, en el qual es fa constar la data, el 

nom i signatura del/la responsable i les incidències.  

 

Per tant, el Pla de Manteniment de l’edifici, un cop finalitzada l’actuació d’obra, serà 

el propi de qualsevol espai o equipament municipal:  

 

1 - Instal·lació elèctrica, enllumenat i so 

El manteniment elèctric es dur a terme amb el personal propi de la Brigada 

d’electricistes. Les revisions/inspeccions es fan constar al Registre de Manteniment 

Preventiu. 

 

2 - Instal·lació aigua i fonts 

El manteniment elèctric es dur a terme amb el personal propi de la Brigada 

d’electricistes. Les revisions/inspeccions es fan constar al Registre de Manteniment 

Preventiu. 

 

3 – Neteja general 

A càrrec de jardiners  que assumeixen les tasques de neteja vinculades a espais de 

Jardí. 
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4 – Pintura periòdica  

Els diferents equipaments municipals es repassen a nivell de pintura cada un o dos anys, 

segons el desgast provocat per l’ús. Es programarà les tasques de pintura amb personal 

propi de la corporació o contractacions externes. 

 

5 – Desinfecció, desinsectació i desratització 

La desinfecció dels sanitaris a càrrec de l’empresa de neteja, en aquest cas, ja inclòs 

en el manteniment de l’edifici de la Torre Folch que es on es troben els serveis higiènics. 

La desinsectació i desratització o altres control de plagues les duu a terme l’empresa 

contractada per l’Ajuntament, que  assessora respecte les possibles plagues, mesures 

correctores, etc. Les seves actuacions es fan constar al Registre de Manteniment 

Preventiu. 

 

6 – Elevadors 

Es realitzarà control constant (mensualment) del seu funcionament i les possibles 

reparacions les realitza l’empresa instal·ladora. 

 

7 – Mobiliari fix i panells divulgatius 

A càrrec de personal propi de l’Ajuntament, si bé aquell mobiliari propietat d’entitats, 

és a càrrec d’aquestes. 

 

 

El manteniment correctiu 

El cap de Brigades així com Serveis Tècnics Municipals seran els encarregats de fer el 

control del manteniment correctiu i establir l’ordre de prioritats, ordenar les reparacions 

o substitucions amb mitjans propis o a través de contractacions externes, sota la 

supervisió dels arquitectes i arquitectes tècnics municipals. 
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ANNEX 1 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
 
Fitxa del Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic. 

 

Casa Folch i Jardí – 4.04 

 

HTTP://PSIP.CAT/DOCUMENTS/POUM_APROV_PROV_MARC2015/DOCUMENTACIO/C

5_FITXES_CATALEGPROTECCIOPATRIMONIARQUITECTONICARQUEOLOGIC.PDF 
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ANNEX 10 – PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 
 

B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B031  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0315600,B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
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- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 
0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
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La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 

pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització.  
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No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  6 
 

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 

0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B033  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331300. 
 
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 refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
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:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li 
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
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La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 
d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
  
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 resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases 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:  
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Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó.  
Ús admissible:  
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions:  
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-:  
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
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- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt:  
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat:  
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-

508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua:  
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 
estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge:  
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5  
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres 
geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions:  
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
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Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 
superficial».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 
d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha 
de contenir:  
- Classificació geològica 
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- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució 
del reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B037  TOT-U 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o 

dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 

cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
  
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.  
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.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de 
granulometria uniforme.  
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 estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la 
durabilitat de la capa on es col·loqui.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a 
l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui 

en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
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- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids 
reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: 
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de 
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en 
massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    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, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de 
complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes 
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, 
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma 
UNE-EN 13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat 

del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes 
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es 
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
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- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents 
assaigs d'identificació i caracterització del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de 'Los Angeles', segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els 
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i 
els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
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produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 
estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment.  
  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
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- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 

del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 

signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
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assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format 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 aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  
  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
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Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-
S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons 
la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics 
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques.  
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: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
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pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de 
suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i 
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en 
enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o bé 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 calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- 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 on ha de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que 

els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són 
conforme a les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients 
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç 
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que 
exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. 
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, 
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una 
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C,B064100A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
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d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
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- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
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durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim:  
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- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
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en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
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- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar 
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual 
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
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Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
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cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
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mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  35 
 

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
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- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
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Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas:  
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar 
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual 
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
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treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-12DD. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
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Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  41 
 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
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Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
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- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
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El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 

del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 
contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o 
la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  
- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 

la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A1  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
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* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro.  
  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A7  ABRAÇADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A71E00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:  
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per 

un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per 

un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per 

forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb 

forat roscat de M6  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un 
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. 
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un 
perfil de cautxú.  
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de 
les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de 
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per 
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot 
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora 
en una regleta de suport fixada prèviament.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 
ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
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- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  

32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 

elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de 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%  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
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- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast 
de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 
següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de 
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla 
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de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34153. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
  
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 
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membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i 
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que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o 

d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 

longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
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- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es 
realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del 
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast 
de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 
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següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de 
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada 
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels 
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla 
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
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l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, 
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 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  
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 
l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
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.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
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de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
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 pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús en elements amb presència d'humitat o en cares 
exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
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)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni 
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la 
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
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Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la 
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la 
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a 
càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts 
sobre totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FG  RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FG2JD3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual 
o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm 
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 

cm i 1 cm de gruix aproximadament 
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 

peces/m2 
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
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¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut 
en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, 
ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h.  
Eflorescències:  Sense eflorescències 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre  
Gruix mínim: 
+---------------------------------------+ 
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦ 
¦------¦------------------¦-------------¦ 
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦ 
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦ 
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦ 
+---------------------------------------+  
  
ELABORACIÓ MANUAL:  
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min  
Absorció d'aigua:  <= 20%  
Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦ 
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦ 
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦ 
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦ 
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦ 
+--------------------------------------------------+  
  
ELABORACIÓ MECÀNICA:  
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 
- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la 

classificació, quan sigui aplicable. 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10%  
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2  
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4  
Toleràncies:  
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  
- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  
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- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
- Planor:  ± 1,5%  
- Ortogonalitat:  ± 1%  

Característiques essencials:  
  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  
- Reacció al foc: A1 
- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):  

- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N  
  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 
- Grup AII-b1: >=900N 
- Grup AII-b2:  >=750N 
- Grup AIII:  >=600N  

- Coeficient de fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat. 

- Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):  
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el 

mètode d'assaig utilitzat 
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
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.).  
  
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o 
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
2000/605/CE), 
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no 
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits 
de seguretat durant l'ús:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el 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 per la següent informació:  
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- Referència a la norma UNE-EN 14411  
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos.  
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA:  
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  
  
ELABORACIÓ MANUAL:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
B1Z0  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0P2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'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  

més 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.  
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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 pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel 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 pel fabricant ha d'estar dins 

dels límits següents en funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel 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)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús 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 ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús 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 pel 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 ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
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d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel 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 pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
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: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
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de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vel de polietilè  
- Làmina de polietilè  
- Làmina de poliolefina  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La làmina ha de ser homogènia.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes.  
Ha de ser estanca a l'aigua.  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada 

pel fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-5.  
Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes 
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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- Característiques essencials:  
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Gruix (UNE-EN 1849-2)  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
- Allargament (ISO/R 527-66)  
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies:  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids:  
- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para el control del vapor. Definiciones y características.  
  
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.  
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 
secundario.  
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
- Identificació del producte  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- 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:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  
- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, 

altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de 
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció 
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
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- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  
- 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:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al 

sistema 1) 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
- Sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en 
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una 
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha 

realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, 
A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E  
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 
classificats en classe F:  

- Sistema 3: Declaració de prestacions  
- Sistema 4: Declaració de prestacions  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- 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:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
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coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb 
autoprotecció mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a 
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  
- Resistència a l'impacte.  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

- Per a membranes:  
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493  
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  

- En casos especials, s'inclouran a més:  
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:  
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.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les 
condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
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acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
B811  MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8111G40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, 
d'adicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat 

endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que 

compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment 
és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs 
de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat 
i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua 
per capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques 
d'aïllament tèrmic.  

  
CONDICIONS GENERALS:  
Característiques del morter fresc:  
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.  
Característiques del morter endurit:  
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- 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  

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als 
cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en 
el lloc previst d'utilització.  

Propietats del morter endurit:  
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 
- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 
- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):  
- W 0: No especificat 
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- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 
- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductivitat tèrmica (T):  
- T1: <= 0,1 W/m K  
- T2: <= 0,2 W/ m K  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para 
revoco y enlucido.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 
- Referència a la norma UNE-EN 998-1 
- Reacció al foc 
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a 

l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters OC 
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters 

OC  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  75 
 

  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZNE00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 

de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de 
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  
  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
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Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12  
  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
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Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents.  
  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
  
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  
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- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
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- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 

les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 

02 26).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:  
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:  
- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
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- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8A  MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8AZB000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
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Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 

les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
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a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 
lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAM000,B8ZAH000,B8ZA3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els 

seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la 
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
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- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
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- Resistència química:  
- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
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- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  88 
 

pH sobre T.Q.:7,75  
  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 

epoxi.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 

les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
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marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 

següents:  
- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 
lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
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satisfactoris.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
  
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.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
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  
- Desviació de l'amplària respecte de l'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):  
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- 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  
  

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del 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):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 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  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
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modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 
enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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 clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 

i UNE-EN 1338 per als llambordins:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de 
llambordins 

- Identificació del producte 
- 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 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  
- 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)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1  BARANES I AMPITS 
 
BB12  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB121JB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  
S'han considerat els tipus de baranes següents:  
- De perfils buits d'acer  
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- De perfils IPN  
  
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 
calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar.  
Tipus d'acer:  S275JR  
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
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convenient.  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control 
serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment 

galvanitzat.  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions 

exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).  
- Assaigs estàtics 
- Assaigs dinàmics 
- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 
- Assaig d'adherència del 
- Comprovació geomètrica  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, 
segons UNE 85240.  
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del 
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.   
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb 
les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses 
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin 
d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK2-1KNI. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions 
de servei. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la 
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i 
manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en 
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de 
conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el 
interior del pericó. 
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Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior. 
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. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
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. 
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 
 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En 
la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, 
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de 
recolzar la reixeta de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció 
o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no 
ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 
per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma 
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses 
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre. 
 
PERICONS TIPUS HF: 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
BDK2-  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK2-1KNI. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions 
de servei. 
CONDICIONS GENERALS: 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els 
definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la 
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i 
manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en 
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de 
conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el 
interior del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el 
pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior. 
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. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
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 obertura. 
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 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En 
la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, 
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de 
recolzar la reixeta de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció 
o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no 
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ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 
per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma 
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies 
planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZH9B0. 
 
 
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 
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. 
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- 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. 
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 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: 
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 
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- 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: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa 
nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
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% 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 de tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB15600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 40°C.  
  
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, com a indicació de la seva aptitud 
per a ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
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  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     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    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
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¦      ¦              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 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
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     ¦ 
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¦  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 l'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 els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 
pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 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-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  
- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 
- SDR  

- Grau de tolerància 
- Material i designació 
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- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1505,BFYB2305. 
 
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 
 
BG1  CAIXES I ARMARIS 
 
BG1B  ARMARIS DE POLIÈSTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1B0860. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armari de polièster.  
S'han considerat els armaris següents:  
- Amb porta i finestreta  
- Amb tapa fixa  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs.  
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A  
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Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior:  >= IP-439  
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior:  >= IP-559  
  
AMB PORTA I FINESTRETA:  
La porta ha de ser del mateix material que el cos.  
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°.  
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent.  
  
AMB TAPA:  
La tapa ha de ser del mateix material que el cos.  
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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 l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'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.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 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 la conducción de cables. 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 

als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 
flexible o soterrat.   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE 
EN 50086-1):  
- Resistència a compressió 
- Impacte 
- Assaig de corbat 
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor 
- Grau de protecció 
- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i 
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 
CANALITZACIONS DE SERVEIS:  
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques.  
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG315350,BG315650,BG315330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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 i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables 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 
0,6/1 kV. 

- 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) 0,6/1 kV.  

  
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 característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
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- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 

especificat)  
  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
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- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 

proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) 
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, 
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
BHM1  COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11J22,BHM11F22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 
m d'alçària.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.  
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 
40-5.  
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:  
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el 

tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088  
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.  
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-
EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 
40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%  
Si és de forma troncocònica:  
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- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%  
Toleràncies:  
- Rectitud (xt, xp):  

- sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
- sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp  

- Llargària:  
- columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
- columnes d'alçària nominal > 10 m:  ± 0,6%  

- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal:  

- tolerància de la circumferència:  ± 1% 
- desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 

circumferència mesurada 
- desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon  

- Dimensions de l'acoblament:  
- llargària:  ± 2 mm 
- diàmetre:  

- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2 
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2%  

- Torsió:  
- columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre 

de la porta 
- columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de 

la placa  
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix 

perpendicular al pla de la placa  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a 
mínim:  
- El nom o símbol del fabricant 
- L'any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic  
- Han de portar el 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 subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme notificat 
- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar  



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  112 
 

- Resistència a càrregues horitzontals 
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles 
- Durabilitat  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNH  LLUMS SUBMERGIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHNH9W50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
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'aliatge anticorrosiu.  
S'han de considerara els tipus de làmpades següents:  
- Cuarç-iodo 
- PAR-38 
- PAR-56  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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'.  
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopes metàl·lic i resistent a la 
corrosió.  
Connexió de la làmpada: 
+------------------------------------------------+ 
¦Làmpada  ¦quars-iode ¦ PAR-38 ¦   PAR-56        ¦ 
¦---------¦-----------¦--------¦-----------------¦ 
¦Connexió ¦  G-6, 35  ¦  E-27  ¦terminal i cargol¦ 
+------------------------------------------------+  
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-68X  
Aïllament (REBT):  Classe II  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb làmpada.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHQ  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
BHQ5  PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE LLUM MIXTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHQ51G30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Projector per a exteriors amb reflector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum 
mixta de fins a 500 W.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport-lira per a la seva 
subjecció i orientació. Ha de disposar d'un espai per allotjar l'equip d'encesa si es el cas.  
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'.  
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos.  
Entre el cos del llum i la tapa frontal hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
La tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat.  
Grau de protecció contra la penetració de sòlids i aigua i l'accés a parts perilloses (UNE 20-
324):  => IP54  
Aïllament (REBT):  Classe I  
Materials:  
- Cos:  Planxa d'alumini 
- Portalàmpades:  Porcellana 
- Lira:  Acer al carboni  
- Vidre de la tapa:  Trempat inestellable 
- Cèrcol de la tapa:  Fundició d'alumini  
Acabats:  
- Cos:  Anoditzat brillant 
- Lira:  Esmaltat al foc  
- Cèrcol de la tapa frontal:  Esmaltat al foc  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb làmpada.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: Proyectores.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHQ  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
BHQ6  PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES D'HALOGENURS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHQ61G70,BHQ61Q70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Projector per a exteriors amb reflector, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb 
làmpada halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W.  
S'han considerat els tipus de projectors següents:  
- Rectangular  
- Circular  
S'han de considerar els tipos de projectors següents:  
- Amb allotjament per a equip 
- Sense allotjament per a equip  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos amb el portalàmpades, un reflector, una tapa frontal envidrada i 
abatible i un suport-lira per a la seva subjecció i orientació.  
  
AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP:  
El cos ha de tenir un espai per a allotjar l'equip elèctric d'encesa.  
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'.  
La tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat.  
Grau de protecció contra la penetració de sòlids i aigua i l'accés a parts perilloses (UNE 20-
324):  => IP54  
Aïllament (REBT):  Classe I  
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El projector ha d'estar cablejat interiorment. Els cables han de ser de les característiques i 
seccions adequats al tipus i potència de la làmpada. El cablejat interior ha d'estar connectat 
a una regleta, que alhora servirà de punt de connexió amb la resta de la instal·lació.  
Materials:  
- Cos:  Planxa d'alumini  
- Reflector:  Planxa d'alumini  
- Portalàmpades:  Porcellana 
- Lira:  Acer al carboni  
- Vidre de la tapa:  Inestellable  
Acabats:  
- Reflector:  Anoditzat brillant  
- Suport-lira:  Esmaltat al foc  
- Cos projector rectangular:  Esmaltat al foc 
- Cos projector circular:  Anoditzat brillant  
 
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: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat 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 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: Proyectores.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte 
que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta 
regulació de cadascuna de les llumeneres.    
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
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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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
BJS  EQUIPS PER A REG 
 
BJSA  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSA1081. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius destinats a formar part d'una instal·lació de reg.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi 

efectiu comprès entre 1 i 4 m, sense elements giratoris.  
- Difusors: 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.  
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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.  
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  
  
ASPERSORS:  
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2' d'acord amb la norma UNE 19-009.  
Pressió de treball:  >= 1,5 bar,    <= 3,5 bar  
Alçària del cos emergent:  >= 70 mm  
Ha d'estar format per:  
- Carcassa 
- Cos emergent 
- Tapa de goma 
- Joc de broquets intercanviables 
- Filtre  
  
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 
- 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  
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 
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- 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  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la 
capa.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BK  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
BK2  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BK27-  REGULADOR DE PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BK27-0SVM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Reguladors de pressió per a instal·lacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Reguladors de pressió alta d'entrada i baixa i mitjana A de sortida, embridats 
- Reguladors de pressió alta d'entrada i mitjana A i mitjana B de sortida, embridats 
- Reguladors de pressió mitjana B d'entrada i mitjana A i baixa de sortida, roscats o 
embridats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament. 



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  119 
 

Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
S'ha de comprovar que la membrana i la K (constant de rigidesa) de la molla siguin les adients 
per a les condicions de treball calculades al projecte. 
Ha de dur una placa de característiques segons UNE 60670. 
En els reguladors roscats, la rosca ha de ser cònica i feta a taller. 
Si inclouen vàlvula d'interrupció, aquesta ha de ser: 
Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges. 
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol 
intervenció. 
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces. 
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1 i ISO 228-1. 
El dispositiu de reglatge ha de quedar precintat després del reglatge per part del personal 
autoritzat. 
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element 
obturador. 
Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas. 
Han de ser resistents als esforços de muntatge. 
Característiques de funcionament: 
Han de funcionar correctament en les següents condicions : 
- En tot el rang de pressions de servei. 
- Entre 0° i 60° C. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits. 
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de 
muntatge. 
Si inclouen vàlvules d'interrupció: 
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura. 
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents : 
- Nom del fabricant 
- Referència del tipus. 
- Pmàx de servei en mbar. 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 3380 12.73 Reguladors de pressió de gas per a suministres de pressió fins a 100 Bar. 
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG01 a 11. 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General 
del Servicio público de Gases Combustibles. 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos. 
PER A VÀLVULES DE DIÀMETRE <= DN50: 
UNE-EN 126:2004 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos. 
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BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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BN3  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN38-H3QA,BN315A20. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o 
hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 
material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del 
aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta 
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i 
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i 
temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal 
dels tubs als quals es connecta. 
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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
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: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención 
y regulación de acero. 
 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos 
(ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
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Baja Tensión. REBT 2002 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3  VÀLVULES DE BOLA 
 
BN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN38-H3QA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o 
hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de 
material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on 
s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del 
aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta 
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i 
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i 
temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal 
dels tubs als quals es connecta. 
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 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de 
connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las 
válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención 
y regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos 
(ISO 16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNE  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNER1451. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres coladors per a muntar entre tubs.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filtres roscats.  
- Filtres per a muntar amb brides  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.  
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.  
Ha de ser resistent a la corrosió.  
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.  
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.  
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 dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.  
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pressió nominal  
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre  
  
FILTRES ROSCATS:  
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant 
rosca.  
  
FILTRES EMBRIDATS:  
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades. 
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L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat. 
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.  
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR341110,BR341150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià  
  
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre.  
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  
Contingut de matèria orgànica:  30%  
Grandària màxima:  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats.  
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Designació del producte que conté  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
- Estat físic 
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- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 

cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de:  
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un 
alt contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb 
incorporació d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos:  
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
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- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica:  
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química:  
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada 
i paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició:  
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 

s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el 

cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra 
vegetal, amb la determinació de:  
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del 
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions 
exigides al plec de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR469J3D,BR4GKF75,BR47A239,BR4FVM41,BR4JHPRE,BR4GKF56,BR44FA36,BR4DP2B1,BR411236,BR4FF878,BR4JQP
21,BR4H2DA1,BR4H2431. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, 
edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
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La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de 
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel 
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que 
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes 
d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, 
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. 
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i 
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar 
intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer 
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement 
de l'espècie-varietat.  
  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc.  
  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres 
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 
estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 
palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el 
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la 
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, 
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors 
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies 
utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
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Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, 
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el 
valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior 
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de 
l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria 
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de 
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser 
homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta 
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en 
un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una 
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de 
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 
amb el terra.  
  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser 
inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del 
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es 
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra 

que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca 
(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents.  
  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07  MORTERS I PASTES 
 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D070A8B1,D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  
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D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 
utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
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curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E223  EXCAVACIONS PER A RECALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2231211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació per a recalçats, realitzats per dames, amb mitjans mecànics o manuals.  
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% 
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- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que 
estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no 
estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  
 
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 
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Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1  BARANES 
 
EB12  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB121JBE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport.  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
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 de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i 

cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de 

moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
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EHV  ELEMENTS DE GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHV2M000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat, 
muntats i connectats.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.  
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades  
- Regulador  
- Cables per a la transmissió i recepció de dades  
- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes 

protocols 
- Pantalles LCD per al control de la instal·lació 
- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions 
- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Equips d'alimentació:  
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió a la xarxa de regulació.  
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i 

disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, 

declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.  
Interfícies i regulador:  
- Preparació i inspecció de la zona de treball. 
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst. 
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.  
- Posada en funcionament i proves de servei. 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i 

disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, 

declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.  
Cables per a la transmissió i recepció de dades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs. 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei  
Adaptadors per a connexió del bus de dades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant 
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Connexió amb l'actuador, si és el cas 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de Server  
Pantalla de control:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  
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Programari:  
- Instal·lació del programari en el ordinador 
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  
- Prova de servei  
Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.  
- Projecte de la programació 
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador 
- Prova de servei 
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin 
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.  
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels 
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.  
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb 
les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit 
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del 
fabricant o de la DT del projecte.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les 
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.  
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Les connexions han d'estar fetes.  
Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.  
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT 
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han 
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
  
INTERFÍCIES:  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es 
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.  
  
CABLES:  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del 
cable.  
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) 
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del 
cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la 
instal·lació.  
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit 
al feix dels conductors.  
  
PROGRAMARI:  
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.  
  
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han 
de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de 
programació del controlador i del programa de supervisió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant 
on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.  
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L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la 
indicada per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del 
projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no 
tenen desperfectes.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part 
del sistema.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb 
els especificats a la DT.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.  
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar 
les condicions del element subministrat.  
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal 
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en 
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.  
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta 
gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el 
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
  
PROGRAMARI:  
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la 
xarxa de dades i a tots els elements que formen part del sistema.  
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant.  
  
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:  
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser 
inaccessibles a la resta de personal.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
  
CABLES:  
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI:  
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra 
apart.  
 
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
ELV  PLATAFORMES ELEVADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ELV1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Plataformes remuntadores d'escales per a recorreguts lineals de pendent constant, sense 
mecanisme autoanivellador.  
S'han contemplat els tipus de muntatges següents:  
- Plataformes per a interiors o exteriors amb guies muntades directament sobre l'estructura 

de l'edifici 
- Plataformes per a interiors o exteriors amb guies muntades sobre perfils metàl·lics de 

suport  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de les guies i els seus accessoris 
- Muntatge de la plataforma sobre les guies 
- Col·locació i connexionat del quadre elèctric 
- Col·locació i connexionat de les botoneres exteriors 
- Prova de servei de la instal·lació 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de guies, suports, cables, tubs, 

etc.  
En les plataformes muntades sobre perfils metàl·lics, a més:  
- Construcció de l'estructura metàl·lica de suport de les guies  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les guies han de quedar fixades sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels punts 
previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions 
durant el funcionament. 
La distància entre fixacions de la guia ha de ser l'especificada a la DT del fabricant. 
El muntatge de les guies ha de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis 
de l'estructura. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El quadre de maniobra, la plataforma i els comandaments exteriors s'han connectar a la xarxa 
d'alimentació i protecció elèctrica i a la de control, amb cables de les seccions i tipus 
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions 
fixades a les seves partides d'obra.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb parts elèctricament actives un cop acabades 
les feines de muntatge. 
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de 
connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l'equip. 
Els cables elèctrics han d'entrar a l'aparell pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar 
garantit el grau de protecció de l'envoltant en aquest punt. 
Les botoneres exteriors han de ser accessibles i quedar a la cota prevista a la DT. Han 
d'estar col·locades als finals del recorregut de la plataforma. 
L'espai al voltant de l'equip ha de ser el suficient per a permetre el muntatge, funcionament 
i el manteniment. La plataforma s'ha de poder desplaçar lliurement al llarg de tot el 
recorregut. 
El funcionament de la plataforma no ha de representar cap perill per a les persones ni per a 
l'entorn. Ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega prevista pel fabricant sense 
produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip. 
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La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal 
especialitzat. 
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, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 
Aparatos Elevadores.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F216  ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2168943. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:  
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat  
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 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia 
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que 
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar 
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en 
cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar 
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els 
apuntalaments, les bastides i les tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es 
notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per 
l'aigua.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
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.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
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 trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.  
  
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:  
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual 
es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi 
ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense 
tallar els tirants fins el seu enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu 
gruix.  
  
ENVANS I PAREDONS:  
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el 
sostre.  
  
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC PUNTUAL:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F24120AA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
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de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31  RASES I POUS 
 
F315  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31522G3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
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La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 

mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments.  
  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 
i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
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- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31  RASES I POUS 
 
F31B  ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
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següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  152 
 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
F61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
F618  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F618681L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de 2,5 m d'alçària com a màxim, amb blocs de morter de ciment per a revestir 
o d'una o dues cares vistes, col·locats amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No pot ser estructural.  
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi 
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.  
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els 
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.  
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui 
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.  
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i 
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.  
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Junts de control:  
- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret 
- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m  
Gruix dels junts:  
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts:  

- Horitzontals:  + 2 mm 
- Verticals:  ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  
- Paret vista:  ± 2 mm/m 
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- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar.  
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de 
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no 
s'ha d'humitejar.  
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, 
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F92  SUBBASES 
 
F921  SUBBASES DE TOT-U 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u 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, 
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 
sobre la seva superfície.  
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 a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-
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EN 13286-2.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 
de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 
segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.7 del PG3 vigent.  
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 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a 
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
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 a 
aconseguir la densitat exigida.  
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 mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
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La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 
a T2 es farà en central i no 'in situ'. L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer 
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
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  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  
 
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 sobreamples 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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos.  
  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats 'in situ'.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 
aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos 'in situ' i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 
punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 

lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  
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- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i 
abans de l'extensió de la següent capa.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FERMS DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda 
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la 
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  
- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser 
inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà 
a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  

- Gruix:  
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a 
la capa superior, per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del 
Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 
2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 

la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per 
compte del Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  
- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera:  
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte 
del Contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F92  SUBBASES 
 
F923  SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F923U002. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  
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:  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.  
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).  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
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 defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 
instruccions de la DF.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
  
CAPES DE GRUIX DEFINIT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F9  PAVIMENTS 
 
F93  BASES 
 
F936  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F936NM51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
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:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
  
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 de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
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.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F9  PAVIMENTS 
 
F9B  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9B4UA50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En paviments de lloses col·locats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
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Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:  
- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Celles:  

- Paviments interiors: <= 1 mm 
- Paviments exteriors: <= 2 mm  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
  
PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Replanteig inicial. 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 
- Humectació de la solera. 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als 

junts. 
- Control del temps d'adormiment. 
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 
- Neteja de l'excés de beurada. 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 
- Neteja del paviment amb serradures.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 
paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9F  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
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- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 
d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de 

millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota 

la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors 

als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z4A615. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
  
CONDICIONS GENERALS:  



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  165 
 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
  
BARRES CORRUGADES:  
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Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE).  
  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 

com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDG5  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDG51357,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:  
- 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:  
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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  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
 
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 5°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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZH9B4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets 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 
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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 
 
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 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FF2  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FF22L611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6', 
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  
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, 
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instal·lació de bombeig, etc.)  
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.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris 
roscats o soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el 
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
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.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.  
  
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.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.  
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. 
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de 
soldar el suport al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 
¦              ¦------------------------------¦ 
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 
¦--------------¦------------¦-----------------¦ 
¦    1/8'      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 
¦    1/4'      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 
¦    3/8'      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 
¦  1/2' - 3/4' ¦   3        ¦      2,5        ¦ 
¦     1'       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 
¦ 1'1/4 - 1'1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
¦     2'       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 
¦    2'1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 
¦     3'       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 
¦   4'  5'     ¦   5        ¦       5         ¦ 
¦     6'       ¦   6        ¦       6         ¦ 
+---------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb 
tefló.  
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.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
 
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 com a conseqüència dels retalls.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la 

instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al 

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 
12108, en funció del tipus de fluid transportat.  

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és 
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  

  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, 
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, 
abans de l'ocultació dels tubs.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB  TUBS DE POLIETILÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB15655. 
 
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)  
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.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
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.  
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 
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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.  
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 
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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:  
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 destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 
d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1  CAIXES I ARMARIS 
 
FG1B  ARMARIS DE POLIÈSTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG1B0862. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre 
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG31  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG315354,FG315654,FG315334. 
 
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:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el 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, de forma que es 
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
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.  
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.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
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  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 
subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
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En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 
indicada pugui deixar d'existir.  
  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 
l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
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 retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
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.  
  
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 del projecte, entre els eixos 
dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 
previst per a les connexions.  
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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.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11J22,FHM11F22. 
 
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  
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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 l'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  
  
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, mesurada 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.  
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FH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN1  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN15FA4. 
 
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 led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat.  
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.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
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.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.  
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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 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
  
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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FH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHNH  LLUMS SUBMERGIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHNH9W53. 
 
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 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'aliatge anticorrosiu, per 
a làmpada de quars-iode, encastat.  

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 
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- 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.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
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 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.  
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.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 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, mesurada 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 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público.  



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  183 
 

UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHNM  APLICS AMB LEDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHNM1313. 
 
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:  
- Aplics decoratius per a exteriors, amb llums LED, fixats mecànicament als paraments.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
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.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
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Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
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  
 
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, es tindrà cura durant la seva manipulació.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  
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FH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHQ  PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ51G34,FHQ61G74,FHQ61Q74. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per 

a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per 

a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.  
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor 

de sodi a pressió baixa de fins a 180 W  
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W  
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb 

làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W  
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W.  
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat, 

regulables o no regulables.  
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Acoblada al suport mitjançant brides  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns  
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament  
- Connexionat  
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas  
- 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 de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació 
del fabricant.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.  
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no 
es transmetin esforços a la connexió elèctrica.  
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns del llum.  
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la 
manipulació i la neteja del difusor.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
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Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
Ha de quedar recolzat 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.  
Ha de quedar a la rasant prevista.  
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu 
pendent.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin 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.  
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa 
de suport.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb 
els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es 
desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta.  
 
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.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
alumbrado público.  
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  
  
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento.  
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de 
seguridad.  
  
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:  
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.  
  
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 
distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHR  ELEMENT DE SUPORT AMB IL·LUMINACIÓ INCORPORADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHR124HA,FHR124HB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements 
d'enllumenat incorporats, fixada amb perns d'ancoratge a un dau de formigó.  
Es contemplen els següents tipus de columnes:  
- Columnes amb el llum muntat a l'extrem, amb difusor a una cara, a dues cares, o simètric 
- Columnes de suport amb projectors fixats al llarg dels fust  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Execució del fonament 
- L'hissat, fixació i anivellament del suport 
- Connexió a la xarxa elèctrica i la de terra 
- Col·locació dels llums o projectors en la seva posició i connexió dels mateixos 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.  
  
FONAMENT:  
El material per a l'execució del fonament ha de ser formigó de la resistència especificada a 
la DT del projecte.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
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(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)  
Gruix màxim de la tongada:  
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm  
Assentament en el con d'Abrams:  3 - 5 cm  
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo):  
- Columnes de fins a 6 m d'alçària:  0,6 x 0,6 x 0,6 m 
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 0,8 m 
- Columnes de 10 ó 11 m d'alçària:  0,8 x 0,8 x 1,0 m 
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d'alçària:  1,0 x 1,0 x 1,3 m 
- Columnes d'alçària superior a 16 m:  Es determinarà en funció de l'alçària real de la 

columna  
Toleràncies d'execució:  
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Planor dels paraments ocults:  ± 25 mm/2 m  
  
HISSAT, FIXACIÓ I ANIVELLAMENT DEL SUPORT:  
Ha de quedar en posició vertical. Queda expressament prohibit l'ús de falques per tal 
d'aconsseguir l'aplomat definitiu de la columna.  
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 base-platina d'unió ha de quedar per sota del nivell del paviment.  
La part inferior de la portella ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del 
paviment.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
  
CONNEXIÓ AMB LA XARXA ELÈCTRICA:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la 
instal·lació fora dels punts de connexió.  
  
FIXACIÓ DELS LLUMS O PROJECTORS:  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
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'aparell.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 
especificades al projecte.  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
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.  
  
FONAMENT:  
Abans d'executar la partida estarà feta la base, complint les especificacions de la DT. 
La temperatura ambient per formigonar estarà entre 5ºC i 40ºC. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als 0°C. 
No es formigonarà si hi ha risc de gelades en les següents 48 hores des de l'abocament del 
formigó. 
No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF. 
El formigó s'abocarà abans de que comenci el seu adormiment. 
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El temps de transport del formigó serà inferior a 1 hora si es fa amb camions formigonera i de 
mitja hora si es fa amb camions de trabuc. El temps màxim de posada en obra del formigó és de 
2 hores des de la seva fabricació. 
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocament del formigó es farà des d'una altura inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
Abans de formigonar els junts, es retirarà la capa superficial de morter, i s'humidificarà la 
superfície. 
La compactació es realitzarà per vibratge. 
Durant l'adormiment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
El curat es farà aplicant un producte filmògen o bé recobrint les superfícies amb una membrana 
impermeable subjecta a l'exterior de la peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS  EQUIPS PER A REG 
 
FJS5  REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS51632. 
 
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 elements següents:  
- Canonada cega per a integrar degoters 
- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 
- Degoters per a integrar en un tub cec 
- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 
- Vàlvules de rentat  
  
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 
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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. 
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 
 
TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR:  
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.  
  
ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES:  
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.  
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS  EQUIPS PER A REG 
 
FJSA  PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSA1081. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els 
seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de riego 
- Verificació del funcionament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, 
amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 
El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de 
protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements 
programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han 
d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de 
pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les 
instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir 
que son compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  
* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels 
espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg.  
* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques 
d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS  EQUIPS PER A REG 
 
FJSB  ELECTROVÀLVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSB1211HB9B,FJSB1311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 
accessoris corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 
funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip 
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
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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. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FJ  EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES 
 
FJS  EQUIPS PER A REG 
 
FJSZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSZC41R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la partida d'obra 
- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva 
- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al 

tipus d'unió 
- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i 
desmuntatge de les connexions hidràuliques i dels components connectats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc.  
 
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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FN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN3  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN315A24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals embridades  
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:  
Vàlvula de bola amb actuador:  
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts.  
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 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 perque 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.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser 
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.  
  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o 
pneumàtica.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la.  
  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
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.  
  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o 
pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FNE  FILTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FNER1451. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada  
- Prova de servei  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la 
instal·lació.  



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  195 
 

Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment.  
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.  
Les unions han de ser estanques.  
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al 
cos.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  
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 les rosques.  
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir 
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.  
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2153. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
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- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 
substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 
males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 
evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir 
danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 
per a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la 

seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR469J3D,FR4GKF74,FR47A239,FR4FVM41,FR4JHPRE,FR4GKF55,FR44FA36,FR4DP2B1,FR411236,FR4FF878,FR4JQP2
1,FR4H2DA1,FR4H2431. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
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- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 
cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 
vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 
terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR624252,FR624122,FR614112,FR66244B,FR66266B,FR66222B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  
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ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 
original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 
vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 
excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 
de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 
pèrdua de sòl.  
  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 
vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 
compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 
d'aquestes a un abocador autoritzat.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 
estable.  
  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
 
 
 

 
 Pàgina:  200 
 

procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació.  
  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G22C  EXCAVACIONS DE TÚNELS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G22CK200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació de túnels en avanç i en destrossa amb mitjans mecànics o amb explosius.  
S'han considerat els tipus d'excavació següents:  
- Excavació de túnel en terreny compacte o roca amb talp  
- Excavació de túnel en terreny compacte amb fregadora de tall radial  
- Excavació de la mitja secció superior o de la bancalada de túnel en roca mitjançant 

explosius  
- Excavació de la bancalada de túnel en terreny fluix o compacte amb mitjans mecànics  
- Excavació manual en galeria en terreny fluix o compacte  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'excavació 
- Sanejat de l'excavació de tunels amb explosius  
  
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 roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
La secció excavada ha de tenir les alineacions previstes a la DT o indicades per la DF.  
Els voltants de l'excavació no han de quedar alterats de forma apreciable.  
El trajecte que s'ha de recórrer en el transport de terres ha de complir les condicions 
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
Separació entre eixos de barrines de pretall (D = diàmetre de la perforació): 11 D - 15 D  
Velocitat de vibració a <= 1 km del túnel:  <= 10 mm/s  
  
EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS:  
Força d'arrencada:  >= 120 kN  
Pes del martell trencador hidràulic:  >= 1000 kg  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar a l'interior del túnel amb temperatures > 33°C, mesurades segons la ITC 
04.7.05 del capítol IV del 'Reglamento General de Normas de Seguridad Minera'.  
En l'excavació de galeria, no s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
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.  
Cal fer un projecte complert de reconeixement del terreny abans de començar els treballs.  
La metodologia que s'ha de fer sevir per a l'excavació, s'ha d'establir a partir del quadre 
general d'excavació-sosteniment de la DT.  
S'ha d'establir un diagrama d'activitats per a cada tipus de terreny, que serveixi de control 
i seguiment de cada operació.  
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.  
Hi ha d'haver un seguiment de la deformació del massís, més intens com més heterogènia sigui 
la seva estructura geotècnia.  
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Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.  
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.  
No s'ha de carregar ni manipular el material en períodes d'excavació.  
No s'han d'apilar els productes de l'excavació a l'entrada del túnel.  
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.  
Durant el transport s'ha de protegir el material per a que no es produeixin pèrdues en el 
trajecte.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat al material que es desitgi transportar, 
equipat amb els elements necessaris per al seu desplaçament correcte.  
Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la DF consideri inadequats o que 
sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
Abans de començar els treballs d'excavació s'ha de presentar a la DF, per a la seva aprovació, 
les plantilles de tir previstes per a cada terreny i llargària d'arrencada.  
Les plantilles de tir han de contenir la informació precisa sobre el tipus d'explosiu, 
repartiment de les càrregues a cada tir, malla i llargària dels trepats, diàmetres de 
perforació i explosiu, seqüència d'encès, sistema de càrrega d'explosiu i mesures de seguretat 
adoptades.  
L'esquema de tir ha d'ésser optimitzat en funció de l'experiència obtinguda durant l'execució 
de l'obra.  
La càrrega de les barrines de pretall ha d'estar repartida en tota la seva llargària.  
La densitat de la càrrega ha de ser objecte de les proves necessàries per a aconseguir una 
bona eficàcia en l'avanç de tir, que en condicions normals ha d'arribar al 95% de la llargària 
de les barrines, i un adequat perfilat de la secció.  
S'ha d'utilitzar la tècnica de pretall per a aconseguir un bon perfilat de la secció.  
L'avanç de tir ha de ser, en cada una de les fases i seccions tipus, superior al 75% de les 
previstes. En cas contrari la DF pot exigir els canvis de maquinària i organització que cregui 
convenients per a aconseguir els avanços previstos, sense que per aquest motiu es pugui 
reclamar una compensació econòmica.  
Immediatament després de ventilats els fums de tir, i abans de començar les tasques de 
desrunament, s'ha de procedir al sanejament de la secció excavada i del front, desprenent els 
blocs que presentin signes d'inestabilitat a curt plaç.  
El sanejament s'ha de realitzar sempre a cobert de la zona ja sostinguda o prèviament 
sanejada, amb mitjans mecànics que han de ser aprovats prèviament per la DF.  
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.  
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:  
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers  
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 l'UNE 22381.  
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 temps transcorregut entre l'excavació i la realització complerta del sosteniment, ha de ser 
< 24 h o l'especificat per la DF.  
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El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 
de ser designat especialment per la DF.  
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.  
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació 
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui 
la flama.  
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament.  
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 
inclús a l'aire lliure.  
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 
detonació.  
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb.  
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 
la flama.  
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han 
de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les 
metxes.  
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada.  
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal 
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 
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.  
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EXCAVACIÓ MITJANÇANT FREGADORA:  
S'ha d'iniciar la perforació pel centre de la secció.  
S'han de mantenir humides les superfícies d'excavació per tal de refrigerar l'element de tall 
i evitar la formació de pols.  
  
EXCAVACIÓ MITJANÇANT TALP:  
Pendents màximes de treball del talp en l'excavació:  
- Longitudinal en pujada:  <= 45° 
- Longitudinal en baixada:  <= 17° 
- Transversal (inclinació de la plataforma):  <= 7°  
El talp ha d'estar immobilitzat i degudament subjecte durant l'excavació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2194421. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 
uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat 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  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  
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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DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
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.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  
 
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 DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat 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.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* 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  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K222  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222121C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 
sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos.  
  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que 
estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no 
estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  
  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7B21A0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
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Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES 
EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a 
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K89  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K898DFM0,K89AAAJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
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instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-
3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que 
s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
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En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K8A  ENVERNISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8ABABC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant 
diferents capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb 
lasurs.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Envernissats:  
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- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 
protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 

- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles.  
Envernissats:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  
- 2 capes d'acabat:  >= 80 micres 
- 3 capes d'acabat:  >= 100 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat.  
  
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de 
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
  
ENVERNISSAT DE BARANA:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 

protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís. 
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec 
del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9  PAVIMENTS 
 
K97  RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K973U001. 
 
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  
  
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.  
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Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9  PAVIMENTS 
 
K9D  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
K9D1  PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9D11JAK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural.  
S'han considerat els paviments següents:  
- Paviment de rajola ceràmica fina col·locada a truc de maceta amb morter 
- Paviment de toves ceràmiques mecàniques o manuals, col·locades a truc de maceta amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Humectació de la superfície 
- Reblert dels junts 
- Neteja de paviment acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres 
defectes superficials.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
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- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
  
RAJOLA CERÀMICA:  
Les peces s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  
Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  ± 1 mm  
  
TOVES:  
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre.  
Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment.  
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix dels junts:  

- Toves mecàniques:  ± 1 mm 
- Toves manuals:  ± 2 mm  

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter.  
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 
gruix.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT.  
  
RAJOLA:  
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  Tipus P 
 
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK4-  PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK4-AJS7. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de 
grava, i reblert lateral amb terres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
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. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PK  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
 
PK2  ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
PK2A-  REGULADOR DE PRESSIÓ MUNTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PK2A-DRJN. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reguladors de pressió muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb connexions roscades 
- Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en 
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
La seva col·locació ha de ser vertical o horitzontal. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
REGULADORS ROSCATS: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
REGULADORS EMBRIDATS: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG01 a 11. 
UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades. 
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General 
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del Servicio público de Gases Combustibles. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN3  VÀLVULES DE BOLA 
 
PN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PN38-HEA9. 
 
Plec de condicions 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
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: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de 
manteniment de les diferents parts. 
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 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 perque 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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del 
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
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La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems 
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el 
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0G1  PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G1UC02,B0G1UC03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).  
Les pedres considerades són:  
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
- Basàltica  
Els acabats superficials considerats són:  
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics.  
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.  
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir 
les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d).  
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça.  
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, 
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels 
materials afegits.  
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.  
Pes específic (UNE_EN 1936):  
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3  
  
PEDRA DE GRES:  
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos.  
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.  
  
PEDRA CALCÀRIA:  
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic.  
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.  
  
PEDRA GRANÍTICA:  
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
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bàsicament per quars, feldespat i mica.  
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.  
  
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:  
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.  

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 
- Tractament químic superficial  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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  
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Toleràncies:  
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:  

- Classe 1 (marcat P1):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Classe 2 (marcat P2):  
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Llargària < 700 mm  : 6 mm 
- Llargària => 700 mm  : 8 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Llargària < 700 mm  : 3 mm 
- Llargària => 700 mm  : 6 mm  

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:  
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
- Classe 1 (marcat T1):  

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat T2):  
- Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm  

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):  
- Vora recta més llarga > 0,5 m:  

- Cara de textura fina:  ± 2 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm  

- Vora recta més llarga > 1 m:  
- Cara de textura fina:  ± 3 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm  

- Vora recta més llarga > 1,5 m:  
- Cara de textura fina:  ± 4 mm 
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm  
  

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057   
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha 

de complir la norma UNE-EN 14157. 
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- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir 

la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057  
Toleràncies:  
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)  
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15%  
  
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524  
Toleràncies:  
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30:  10% 
     -30<E<=80:  ±3 mm 
     -E>80:  ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Llargària o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara 
exposada) 
     - Fondària del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl·lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
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Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS 
MURALS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.  
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.  
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos.  
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 
1341):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel fabricant: 
- Han de portar el 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 d'identificació i direcció declarada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 1341 
- L'ús previst i la descripció de la llosa  

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- La resistència a flexió 
- La resistència al lliscament (si procedeix) 
- La resistència al derrapatge (si procedeix) 
- La durabilitat 
- Tractament superficial químic (si procedeix)  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular, 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport 
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
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Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport 
públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no 
existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en 
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:  
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta 

en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 
- Característiques:  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència al lliscament 
- Tactilitat  
- Densitat aparent  

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:  
- Resistència a la flexió 
- Resistència al lliscament 
- Tactilitat 
- Resistència a les gelades 
- Resistència al xoc tèrmic  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-
EN 1469):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos, 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 
seguretat en ús (resistència a la flexió), 
 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 
quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 
o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:  
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta 

en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
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- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 

- Característiques:  
- Plaques per a ús intern:  

- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència a l'ancoratge 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat aparent  

- Plaques per a ús exterior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la flexió 
- Resistència a l'ancoratge 
- Resistència al glaç / desglaç 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència al xoc tèrmic 
- Densitat aparent  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que 

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Pes específic UNE-EN 12372 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua UNE-EN 12372 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs): 
- Contingut d'ió sulfat  
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat  
- Resistència a la flexió UNE-EN 12372  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 
- Balcaments 
- Gruix 
- Diferència de llargària entre les arestes 
- Angles 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  
  

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  
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- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  
- Pes específic (UNE-EN 1936) 
- Coeficient de saturació 
- Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 
- Coeficient de dilatació tèrmica 
- Mòdul d'elasticitat 
- Porositat aparent 
- Duresa al ratllat (Mohs) 
- Contingut d'ió sulfat 
- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 
- Gelabilitat 
- Resistència a la flexió 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada subministrament:  

- Gruix 
- Angles 
- Planor 
- Rectitud d'arestes  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 
contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:  
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es repetirà l'assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptarà el lot, quan els 
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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CAN FOLCH
UNA CASA PLENA DE VIDA

JOSEP MARIA 
FOLCH I TORRES
Barcelona 1880-1950
Escriptor, novel·lista i autor de teatre, fou molt popular, estimat i reconegut per la seva 
tasca de normalització de l’ús de la llengua catalana.

Nascut a Barcelona en el si d’una família  burgesa i 
amb inquietuds culturals, va haver de deixar els estudis 
als Escolapis de la Ronda de Sant Antoni arran de la 
mort del pare i la fallida del negoci familiar, i posar-
se a treballar molt jove. Aviat, com els seus germans 
ja iniciats en el periodisme cultural, va començar a 
col·laborar en revistes i diaris. 

En la Catalunya de finals del s. XIX i principis del 
XX, quan el catalanisme passava de ser purament 
romàntic i enyoradís a esdevenir un moviment polític, 
els Folch i Torres hi van participar amb entusiasme, i, 
concretament en Ja, amb especial radicalitat. Quan 
ja era conegut en els cercles literaris per les seves 
narracions premiades en els Jocs Florals de Barcelona, 
i les seves primeres novel·les bé d’ambient rural bé 
de caire social i obrerista (Lària, Aigua avall), fou 
processat pels seus articles publicats a La Tralla i va 
haver d’exiliar-se a Perpinyà, on continuà escrivint 
(Joan Endal, Sobirania, etc). 

De retorn a Barcelona al cap de prop de tres anys, 
començà a col·laborar a En Patufet, i a poc a poc es 
convertí en el més popular i prolífic escriptor per a 
infants i joves,  a través de les seves populars Pàgines 
Viscudes, del teatre per a infants (La Ventafocs, Els 
Pastorets, etc.), de les novel·les d’aventures (d’en 
Massagran, i una trentena més) i de les 50 novel·letes 
de la ‘Biblioteca Gentil’.

El 1912 es casà amb Maria Camarasa i Serra, i el 
matrimoni tingué deu fills (sis noies i quatre nois).

El 1920 fundà el moviment juvenil Pomells de Joventut 
de Catalunya, suprimit radicalment el 1923 per la 
dictadura de Primo de Rivera.

Des del 1921, passà cada any els mesos d’estiu a la seva 
casa de Plegamans, on continuava escrivint les seves 
col·laboracions setmanals per a En Patufet, més una o 
dues obres de teatre cada any, que s’estrenaven a les 
noves temporades del Romea o del Novetats. També a 
Plegamans, on se sentia “més a casa” que en el pis de 
lloguer de la seva estimada Barcelona, passà pràcticament 
tota la guerra, ell i la seva família. 

Sotmès el país a la repressió de la dictadura franquista 
des del 1939, sense En Patufet, sense poder escriure 
en català, JMa Folch i Torres viu de la fidelitat d’alguns 
patrons de la resistència cultural,que li compren alguns 
del quadres que pintava o assisteixen a les classes 
clandestines de català i literatura catalana que donava 
a casa seva. Malgrat el cop moral, tingué temps 
encara de veure de nou representades algunes de les 
seves obres poc abans de morir i de rebre un últim 
homenatge d’estima i admiració.

Arrel d’una visita al Centre de Menors de can Gordi 
que dirigia el seu germà Lluís, Josep Ma Folch i Torres 
coneix Plegamans i hi lloga una torre per passar-hi 
l’estiu. Seduït pel seu entorn rural i tranquil, el 1921 
compra un primer terreny per contruir-hi una casa 
d’estiueig.

El 1922 inaugura la casa, aleshores senzilla i d’una sola 
planta i, inicialment, va a passar-hi nomrés els estius, 
però ben aviat aprofitarà qualsevol oportunitat per 
tornar-hi. Envalentit per una posició econòmica que es 
consolida gràcies a la seva creixent popularitat i èxit, 
el 1926 s’inaugura la torre i part del jardí noucentista. 

El 1933 compra el terreny del costat, camí del Castell 
amunt, i el 1936 decideix ampliar la part inicial de la 

casa amb la construcció d’un pis on poder allotjar les 
primeres filles casades i les seves famílies. El 1937, 
fugint de la guerra i dels bombardejos que patia 
Barcelona, la família decideix instal·lar-se a Plegamans 
on s’hi quedà fins el 1939. Acabada la guerra, amb la 
mort del seu fill Jordi al front i enviudat de la seva 
estimada esposa Maria Camarasa i Serra, la repressió 
deixa Josep Maria Folch i Torres en l’ostracisme i sense 
recursos. La seva filla Núria i el seu marit Enric Renau 
es fan càrrec de la casa on passarà els seus últims 
estius fins a la seva mort el 1950.

La finca es reparteix entre els hereus i la casa retroba 
una segona vida. L’antiga casa i una part del jardí és 
per a la família Renau-Folch que hi passarà els estius. 
La torre i l’altra part de jardí és per a la seva filla Maria 
Lluïsa, que amb el seu marit Manuel Trias Bertran, 
l’ampliarà per passar-hi els estius amb els fills i llurs 
famílies.

El 1999, la torre i el seu corresponent jardí passen a ser 
propietat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

El 2008 la casa i la torre són declarades Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) i el 2010 s’inaugura la 
restauració del jardí noucentista de la part de la 
torre. Finalment, el 2021 també es restaura la torre 
com a equipament municipal i d’aquesta manera 
queda garantida la seva conservació.

Un dels amors més persistents i abnegats de Josep Maria Folch i Torres va ser sense dubte 
la casa de Plegamans. Va ser sense dubte la casa de Plegamans. Tal com recordava el seu fill 
Ramon Folch i Camarasa en el seu llibre Bon dia, pare, des de 1921 fins al 1950, tot l’amor que 
li sobrava..., fins a la temeritat.

Josep Maria Folch i Torres llegint a la terrassa
© Arxiu-Museu Folch i Torres© Arxiu-Museu Folch i Torres
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Experiència en dinamització global de centres i 
equipaments culturals, públics i privats_

Servei integral que comporta l’organització d’un 
esdeveniment, des de la infraestructura i l’espai on es 
desenvolupa fins als aspectes creatius i de producció_

ORGANITZACIÓ D’ACTES I ESDEVENIMENTS

Material tècnic per a qualsevol tipus d’espectacle o 
esdeveniment _

SO I LLUM

Producció, disseny, transport i muntatge d’exposicions_

EXPOSICIONS

Servei integral en l’àmbit de la comunicació. Serveis
multidisciplinars amb l’objectiu de millorar la comunicació 
empresarial i cultural. Elaboració d’estratègies globals_

COMUNICACIÓ

GESTIÓ D’EQUIPAMENTS CULTURALS
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1_ESPAI: USOS

Un cop feta la visita tècnica i la recollida de necessitats d’usos de la Torre Folch proposem la següent 
distribució d’espais i mobiliari, així com una primera aproximació a l’estètica i funcionalitat proposada per 
aquest projecte.      

Exterior: pati 

El pati és un espai que inlou diversos racons on poder realitzar diferents tipus d’activitat. Aquesta versatilitat 
fa que es pugui tenir en compte tant per trobades de les entiats de froma més informal com per programar 
concerts de petit fomrat, lectures de contes, xerrades o presentacions quan la climatologia ho permeti.

Planta -1 Espai Expositiu i sala polivalent 

Ús de l’espai: exposicions itinerants i sala polivalent per a activitats com xerrades, conferències, taules 
rodones i debats, formacions, tallers, concerts de petit format, activitats familiars, teatre de petit format i altres 
actes culturals d’aforament reduït.  

Planta Baixa: Hall Entrada 

Ús de l’espai: recepció i entrada principal dels usuaris i públic general. Benvinguda amb espai expositiu fixe per 
ambientar i explicar l’origen i característiques de l’edifici i la vida de Folch i Torres en aquest. 

També al Hall trobarem l’espai de treball principal del referent del centre, el dinamitzador cultural que des 
d’aquest espai podrà vetllar per la bona recepció dels usuaris. També destaquem que aquest espai, just tocant a 
l’espai co-work, permetrà que aquesta figura pugui estar present en els moments creatius i participatius que es 
podran generar al espai de viver compartit. Un espai pensat justament per establir sinergies i projectes creuats 
entre entitats. 

Planta Baixa Espai Viver

Aquest seria un dels espais estrella del projecte, per la seva accessibilitat, la seva originalitat i per l’ús que li 
volem donar. Voldríem dissenyar un espai diàfan i desenfadat de treball conjunt, un viver d’idees i espai de 
coworking d’entitats. Amb taules de treball àmplies, però també un espai modern i còmode amb butaques, 
sofà i accés a una terrassa amb un espai de treball exterior. L’objectiu és crear un ambient idoni per fomentar 
la creativitat i el treball de sinèrgies culturals, un pull de creació i conceptualització de projectes conjunts. En 
definitiva, un punt de trobada d’entitats i de creació de projectes de ciutat. 
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Planta 1: despatx d’entitats

Ús de l’espai: despatx compartit amb armaris baixos propis de cada entitat. Espai de treball preparat per a poder 
realitzar els treballs més interns de cada entitat. Un punt de concentració i de treball individual o de grups més petits. 

Planta 2: Sala de reunions 

Ús de l’espai: sala de reunions per a reunions dinàmiques entre una o vàries entitats. Pensada per a treballs interns i 
equipada tècnicament per poder treballar en grup i en remot. 

En tots els casos, projectarem amb la idea de buscar flexibilitat dels usos dels espais i el mobiliari, per tal de que 
qualsevol dels espais pugui ser un lloc de treball, punt de trobada o espai de reunions, segons la necessitat de cada 
entitat o la disponibilitat del moment.

Proposem, per dotar de més potència i caràcter, que cada un d’aquest espais tinguin el seu nom per reforçar la 
identitat i la funcionalitat de cada sala. 

P-1 ESPAI MASSAGRAN, sala d’exposicions 
Les aventures extraordinàries d’en Massagran (1910) és el llibre més conegut de la literatura infantil de Josep Maria 
Folch i Torres. Per aquest motiu la sala més gran i polivalent portaria el seu nom.

PB - LA TRALLA espai co-working del viver
Josep Maria Folch i Torres fou director del setmanari La Tralla al qual li donà un enfocament més obrer i catalanista. 
Pensem que aquest nom tan potent i trecandor no pot ser un altre que el de la sala pensada per a la creativitat i el 
treball més enriquidor de les entitats.

P1- SALA LÀRIA despatx
Josep Maria Folch i Torres guanyà el primer premi del concurs de L’Avenç amb “Lària”, treball novel.lístic que ens 
recorda la feina de tot escriptor, feina realitzada en silenci i en concentració, com la que es podria realitzar al despatx 
de la primera planta. 

P2- SALA PATUFET sala reunions
En Patufet fou una revista infantil il·lustrada, escrita en català, publicada a Barcelona entre 1904 i 1938. Entre el 1902 
i el 1905 Folch i Torres va publicar a La Renaixensa un seguit d’articles amb el títol comú de «Pàgines Viscudes», títol 
que l’autor va ressuscitar més endavant quan va intensificar la seva presència a En Patufet. I per recordar la feina de 
l’escriptor, la sala on hi tenia el despatx, proposem donar-li el nom d’aquesta revista de marcada importància per Folch 
i Torres.
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2_PROPOSTES CULTURALS
        
En un projecte com aquest considerem molt important treballar en 
coordinació amb Ajuntament, Entitats i altres agents culturals locals per 
tal d’oferir propostes i iniciatives interessants i adequades a les necessitats 
detectades.

Les propostes culturals que presentem estan dividides en dos blocs, un bloc 
principal de suport a les entitats i un segon bloc de programació cultural.  
  
SUPORT ENTITATS

El punt fort d’aquest projecte és la proposta de creació d’un centre de suport 
a les Entitats, dotant així al municipi d’un espai de recolzament centralitzat 
i especialitzat.  S’ofereix un servei de cessió d’espais, acompanyament a la 
producció de les activitats, formació continuada i suport a la comunicació.

Objectius generals del projecte:

1. Potenciar el nou equipament Torre Folch com a espai de trobada 
i assessorament per a totes aquelles entitats i col·lectius de la ciutat 
fomentant el teixit cultural i social de Palau-Solità de Plegamans. 
2. Dotar a les entitats dels recursos materials i humans necessaris per 
desenvolupar les seves activitats
3. Participar en el conjunt de projectes culturals i socioculturals de les 
entitats allotjades al centre
4. Potenciar el teixit associatiu i la col·laboració entre entitats, tant 
municipals com d’altres procedències. 

Objectius específics:

1.1 Oferir una atenció personalitzada a totes les entitats culturals, atenent a 
les seves particularitats
2.1 Facilitar espais de forma permanent i de forma puntual pel seu 
funcionament habitual
2.2 Facilitar espais d’exhibició i recursos humans destinats a la difusió dels 
treballs culturals

2.3 Dotar dels recursos propis del centre adequant-se a les necessitats 
diàries de lesentitats
2.4 Oferir suport en la difusió i la comunicació de les activitats i buscar 
nous canals de comunicació
2.5 Elaborar un programa formatiu permanent adequat a les seves necessitats
3.1 Potenciar i donar suport a les propostes elaborades per entitats allotjades
3.2 Programar activitats proposades per entitats allotjades
4.1 Conèixer les entitats del municipi per detectar interessos i necessitats 
comunes amb altres entitats
4.2 Fomentar el contacte i vinculació de les diferents entitats per tal de 
desenvolupar projectes de ciutat conjunts

Les associacions locals solen requerir recursos en forma de subvencions 
dineràries o bé infraestructures, així com recursos tècnics i humans per poder 
dur a terme els seus projectes.

La implantació d’aquest projecte pretén ser el nexe perfecte entre 
l’administració i els seus recursos, i les entitats que els sol·liciten.

Les funcions principals d’aquest nou centre de suport a les entitats són:

• Atenció i assessorament
• Cessió d’espais i altres recursos
• Allotjament al centre
• Proposta de formació específica
• Programació i producció de les activitats de les entitats
• Suport a les entitats de cultura popular
• Suport a les entitats d’arts escèniques
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PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES, CONCERTS I ACTIVITATS
        
Oferir una programació d’activitats culturals plural, estable i de qualitat. Per tal de garantir l’accés a la cultura a 
tots els públics es proposa plantejar una programació intergeneracional, dirigida tant al públic familiar, com a joves i 
adults.
        
Una de les propostes imporants és poder elaborar un programa on es trobin representats tots els gèneres artístics 
que es programin: música, teatre, dansa, audiovisuals, conferencies/debats i arts plàstiques. Un catàleg que pugui 
arribar a totes les llars i dongui visibilitat i consistencia al centre. 
        
PROPOSTES INTERIOR GENÈRIQUES 

Cicle de conferències generat per les entitats en torn als seus interessos
Dia de les lletres, conferències literaries de la mà de la Fundació
Propostes Documentals.

PROPOSTES EXTERIOR GENÈRIQUES 

Lletres al pati:
• Espai de referència per a contacontes infantils
• Lectures dramatitzades
• Jornades poètiques
• Pati escènic
• Propostes de programació generades per entitats vinculades a la seva activitat.
• Píndoles teatrals.
• Monòlegs
• Música al Pati
• Cicle de música jazz
• Cicle de cantautors
• La combinació d’agents locals musicals i externs

Jornades anuals de portes obertes lligades directament a la figura de Folch i Torres, on música, teatre i literatura es 
troben per omplir de vivències el pati i la Torre Folch
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3_COMUNICACIÓ
       
Per un projecte com aquest creiem necessària un nova estratègia de comunicació 
que homogeneïzi la imatge i la marca del nou equipament. Proposem la creació 
d’una nova línea de disseny que englobi dins un mateix marc gràfic tota l’activitat 
que es realitzi al centre aixi com l’activitat vinculada a aquest.
L’objectiu és crear una estètica que respongui al nou projecte de dinamització 
de la Torre Folch. Aquesta imatge pretén ser un element clau per a poder crear 
un nou referent cultural a Palau-Solità i Plegamans que permeti situar aquest 
equipament a nivell municipal i comarcal. 

Presentem l’evolució de la creativitat de la marca, i volem remarcar que només és 
una proposta incial que caldria re-treballar i pulir un cop s’engegui el projecte. 

Hem creat la marca amb el namming TORRE FOLCH viver cultural, però 
entenem que el nom original es CASA FOLCH i que haurem de valorar 
conjuntament quina opció encaixa més quan s’engegui el projecte. 

El logotip que encaixa més amb la proposta presentada és el blau amb el 
símbol de les finestres.
Seguint el color de les rajoles i les contrafinestres proposaríem jugar amb el 
color blau, tan a nivell de logo com de senyalètica i detalls del mobiliari.

Proposem aplicar aquesta imatge als elements que sigui possible i la resta 
d’elements de caire més informatiu es mantinguin neutres per tal de mantenir 
la imatge del patrimoni el més neta possible. Aquesta marca, a més, ha de 
conviure òbviament amb la imatge principal de l’Ajuntament i per això la 
proposta respira cromàticament i conceptualment la mateixa essència gràfica 
que la imatge principal del consistori. 
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Llista d’elements comunicatius necessaris pel projecte:

• DIBOND exterior vinilable fixe a l’entrada         
Aquest plafó indicariem horaris del centre, funiconalitat i petit resum històric del centre

• LONA exterior renovable trimestralment amb la programació específica del centre    
Aquesta lona s’instal.laria a la reixa de l’accés del pati que és per on entra el públic general a les activitats.

Opció seguint les línees de la marca
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• PLAQUETA DIBOND despatx FOLCH amb fotos de referència i contingut 
històric

• DIBONDS PATI a paret i amb suport tipus peana per acompanyar espais del 
jardí amb text interès històric/patrimonial de referència i fotografia

• VINIL vidre entrada sala exposicions amb detall exposicions

• PLAFONS SENYALÈTICA per a cada espai (proposta de noms especificada 
a l’apartat ESPAIS del projecte)

• ELEMENTS EXPOSITIUS permanents a l’entrada explicatius de l’edifici i pat-
rimoni (gran format, forex o vinilat fixe a la paret gran esquerre)

• DIBOND exterior vinilable fixe a la Terrassa per senyalitzar i explicar ele-
ments del “skyline” 

*Les fotografies i textos de referència es treballaran conjuntament amb la Fundació Folch i Torres per exposar amb màxima veraci-
tat la història i context patrimonial de l’edifici. 
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Elements de comunicació digital o paper: 

CATÀLEG de publicació trimestral o semestral que inclogui:

• Activitats ENTITATS (agenda)
• Programació EXPOSICIONS
• Oferta de formació per a entitats 
• Programació cultural (espectacles, concerts i activitats) 
• Cessió d’espais (informació i requeriments)
• Altres informacions d’interès     

       
*Adjuntem díptic d’exemple del servei de suport a les entitats que realitzem 
actualment per l’Ajuntament de Sant Cugat. 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: butlletes d’inscripcions, flyers específics de cursos 
o activitats i altres necessitats concretes que requereixen de suport comunicatiu 
especial.
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4_CONCEPTE I DISTRIBUCIÓ DE MOBILIARI



ESPAI ACTUAL - Exterior
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ESPAI ACTUAL - Interior
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INSPIRACIÓ GENERAL
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Per a la creació i conceptualització dels 
espais i la proposta d’interiorisme per a  la 
Torre Folch i Torres, ens hem basat i inspirat 
en elements característics de l’arquitectura 
en si. 

Aquest espai està destinat al treball col·lab-
oratiu i cre atiu entre entitats per potenciar la 
simbiosi d’idees, la posada en comú i incen-
tivar el tre ball en equip. El mobiliari s’inspira 
en aquests mateixos valors i objectius per a 
desenvolupar un mobiliari flexible, modular i 
contempràni respectant l’arquitec tura actual. 

Els acabats i les formes escollides els trobem 
dins de  la Torre Folch i Torres, en detalls i ra-
cons: els finestrals, l’arc, el blau, la terracota, 
la ceràmica, etc...  

Proposem una combinació de mobiliari nou 
i antic adaptat a la nova imatge per a crear 
espais on tots els elements treballin en co-
herència, creant una imatge cohesiva global 
entre els espais. 
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ESPAIS  

TORRE FOLCH - Viver Cultural



H
A

L
L

  
B

E
N

V
IN

G
U

TS
 

MOBILIARI:

Punt d’informació i recepció. 

Mobiliari expositiu permanent dinàmic que juga 
amb la tridimensionalitat dels elements exposi-
tius.

Mostrador obert des d’on treballa el dinamitza-
dor de l’espai.  
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MOBILIARI:

Mobiliari flexible, funcional i modular. Dotat de 
taules centrals de treball altes per a crear dina-
misme entre companys i predisposar al movi-
ment i la creativitat. 

Banc perimetral amb emmagatzematge. 

Diferents zones per a diferents ritmes de treball. 
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MOBILIARI:

Mobiliari exterior de taules i cadires d’estil jardí. 

Al mobiliari trobem un ‘mix’ entre mobles actu-
als i mobles antics pintats en colors corporatius 
(blau i terracota). 

Les taules es podran agrupar i separar segons 
les necessitats del moment. 
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MOBILIARI:

Despatx per a entitats amb estanteria i arma-
ri perimetral amb clau per a poder tenir espais 
d’emmagatzematge de cada entitat.

Taules modulars configurades com una sola 
taula central per a potenciar el treball en equip.
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MOBILIARI:

Taula central llarga i única rodejada d’estanteries i 
llibres. 

Volem recuperar l’essència de despatx d’escriptor. 

Un espai més formal que els anteriors però 
acollidor i elegant.  
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MOBILIARI:

Mobiliari lleuger, modular i flexible per tal de 
crear diferents intineraris dins de l’espai i per 
tal de poder adaptar-se a qualsevol tipus d’ex-
posició o necessitat com per exemple concerts, 
clubs de lectura, recitals, etc... 

Les exposicions anirien a paret amb guia expos-
itiva i creariem un mòdul amb rodes que perme-
tria que la paret de finestrals no quedés inuti- 
litzada.
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5_EQUIPAMENT TÈCNIC DELS ESPAIS

Per tal de poder realizar l’activitat del víver d’entitats es requereix una sèrie dde material 
tècnic (informàtic, so i audiovisuals). 
Presentem una proposta adequada segons els usos plantejats al projecte:

Equips informàtics

Proposem la compra de 5 ordinadors portàtils per a l’ús compartit i que es pugui cedir com 
a eina de treball de les Entitats.  És important que siguin portàtils ja que la polivalencia dels 
espais ho requereix. 

El dinamitzador del centre ha de disposar d’un ordinador de sobretaula conectat a xarxa i a 
impresora per a poder realizar les seves funcions. 

És necessari també la compra de dues impresores láser wifi multifuncions, per dotar 
d’aquest servei tant a la planta baixa com (dinamitzador i espai coworking) com a l’espai 
despatx. 

Audiovisuals

Plantegem la instal.lació d’un Sistema inteligent Polycom per a videoconferències (pantalla 
presentacions + càmera per reunions on-line) a la sala de reunions. Aquest sistema dota 
d’una excepcional qualitat d’àudio i vídeo amb la simplicitat que necessita per a l’ús diari. 
Polycom studio és la barra de vídeo usb ideal per a sales petites i espais de reunió.

També és necessari l’adquisició d’un Monitor interactiu Traulux 65” per a l’espai coworking
Aquests monitors tàctils incorporen android i funcionen com a pissara digital o pantalla per a 
visualització de presentacions. Una eina que facilita la productivitat en espais de coworking

Tanmateix seria interessant la possibilitat d’incorporar dos Chrome base, tablets adaptades i 
encaixades a les taules de Treball de l’espai coworking. 

I per últim, la sala d’expoisicions es podría equipar amb un projector i pantalla mecanitzada. 

So

L’equipament també necessitarà un equip de so portátil (tipus maleta) per a les seves 
activitats i formacions que permeti instal.lar-lo a quasevol sala i al pati. 
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6_DINAMITZADOR/A DE L’ESPAI
        
La proposta de dinamitzador es tractaria d’un perfil polivalent, amb experiència en associacionisme, 
participació, producció i programació cultural, per a que dinamitzi el centre en coordinació amb els tècnics i 
regidories municipals.
        
Es proposa cercar el perfil d’un dinamitzador/a de la zona, amb experiència en tasques
de dinamització cultural i associativa, coneixement del municipi i la comarca i sobretot amb actitud dinàmica i 
amb capacitat per a acompanyar i col.laborar en programes culturals.

Aquest treballador/a sempre tindrà l’assessorament i suport continu per part de Gestió Cultural tan a nivell 
conceptual com de recursos tècnics i humans (producció tècnica, formació, comunicació i progaramació cultural).

Condicions laborals:
Jornada complerta amb horari flexible segons necessitats del centre i del projecte.
Categoria laboral: coordinador/a de projectes (Conveni del Lleure)
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Font

NOVA

ENTRADA

SUPERIOR

Sup. 73,13 m2

VESTÍBUL

INFERIOR

Sup. 15,18 m2

Bancada

E6

Font

Bancada

Bancada

Banc

Taula

Banc

Clav.

Banc

Font

Arq.

Registre

Pou

Banc

Banc

VESTÍBUL

SUPERIOR

Sup. 50,00 m2

Sup. 45,58 m2

ESPAI 1

Sup. 45,74 m2

Sup. 36,83 m2

ESPAI 6

ESPAI 2

ESPAI 3

Sup. 58,59 m2

ESPAI 5

Sup. 49,16 m2

E1

ESPAI 4

MIRADOR

E2

E11

Sup. 58,84 m2

Sup. 26,36 m2

E5

Sup. 19,38 m2

TORRE FOLCH

E3

E9

E7

E4

E12

M1

E8

E10

SALA EXPOSICIONS

J2

J4

J5

J6

J8

J1

J3

M2

97,40

98,20

97,00

97,00

98,70

96,20

95,20

96,27

96,42

94,50

94,20

93,50

94,20

91,50

91,80

92,50

94,00

ENTRADA

INFERIOR

C1

J7

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

J9

98,20

98,70

A
V

I
N
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U

D
A
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Y

A

C
A
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R
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R

 
C
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1.-

2.-

3.-

1.- PLATAFORMA ELEVADORA 1,00 X 1,20 m

2.- RECUPERACIÓ DE PARTERRES

3.- RECUPERCIÓ DE BANCS

4.- PASSAREL·LA METÀL·LICA

4.-

LLEGENDA

5.-

5.- TÓTEMS INFORMATIUS

6.-

6.- ARMARI SOTA RAMPA
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SALA EXPOSICIONS

J2
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J6
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M2
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97,00
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98,70
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96,27

96,42

94,50
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93,50

94,20
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91,80
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94,00

ENTRADA

INFERIOR

C1

J7

C2

C3

C4
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C6

C7

C8

C9

C10

C11

J9

98,20

98,70

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D14
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D16
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D40
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Sup. 15,18 m2

E6

Font

Clav.

Font

Arq.

Registre

Sup. xx m2

MIRADOR

E11

LA CASA DE LA

CULTURA

E8

ANTIGA

ENTRADA

SUPERIOR

PORXO

J1

97,00

97,00

ENTRADA

Av.Catalunya

C5
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QG

S

S

QGPD

1

2

3

4

4

5

6

7

7

8

11

10

10

9

12

13

14

15

16

19

20

20

17

17

17

QGPD

S

1.-  Recuperar parterres pati de les granote

formigó armat acabat antilliscant i remat de

maó ceràmic

2.- Refer muret cantonada pati granotes.

3.- Arrebossats i pintats de murs

4.- Refer i ampliar els parterres.

5.- Treure terres fonteta i formació trencaigües.

6.- Rebaixar mur dues filades i arrebossar mur 

coronament.

7.- Formació de jardineres amb rajoles blanc i blava

8.- Retallar jardinera, posar solera i allargar graons.

9.- Elevar banc sota mirador, filada de toxana i peça

de coronament de tova ceràmica.

10.- Enrajolat de banc i enlliscat de morter de ciment

Formació de sòcol arrebossat i reglejat de la 

part inferior.

11.- Refer solera rampeta d'accés.

12.- Refer graons i solera per la extracció de xipres

13.- Reparar pedres tancament parterre.

14.- Estructura de junta sobre pou

15.- Substituir boles de ceràmica, reposició de peces

ceràmiques que hi manquen i cenefes.

16.- Substituir paviment llosa ceràmica i pav. escala

per pav. antilliscant tipus c3.

17.-  Partides d'arrebossats

18.- Partides de pintura general

19.- Reconstrucció de bancs i formació de nous bancs

20.- Aportació de sauló per igualar pendents. P.A

21.- Pintar fusteria Metàl·lica

22.- Pintar Passamà

·LACIONS
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S’aporten detalls i fitxes de productes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Tel. 902 555 910

  comercial@happyludic.com
  www.happyludic.com

Atril Positive   REF. SEPOSITIVE

CARACTERÍSTICAS
- Atril de soporte para información cultural, de obras artísticas,
itinerarios rurales y botánicos, avisos y prohibiciones en espacios
públicos, entre otros.
- Elegante y muy robusto: estructura de acero corten.
- Placa Stratimage (una cara).

INSTALACIÓN
Se entrega con las correspondientes instrucciones de montaje. Si
requieren del servicio de instalación, Happyludic dispone de técnicos-
instaladores propios.

DIMENSIONES (A X AL)
350 x 1150 mm
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CARACTERÍSTIQUES

DIMENSIONS

INSTAL·LACIÓ

A Terra tou / Dau de formigó 
B Terra dur / Tac químic

Les indicacions de instal•lació són orientatives i cal ajustar-les a 
cada circumstància del terreny

MATERIAL: 
Monòlit fabricat amb tub d’acer de de 3mm galvanitzat i lacat amb 
polièster curat a 180º.
Placa per retolació d’alumini 3 mm lacada amb polièster curat a 180º 
enganxada  a l’estructura d’acer.

IMPRESSIÓ: 
Impressió directe i envernissada amb polièster curat a 180º.

GRÀFICA:
Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues 
revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació 
imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran 
amb un pressupost a part).

COLOR ACABAT:
Estructura : corten (altres colors consultar)

Monòlit
CERVERA

A

T. 93 886 38 39 / info@dilart.com

D20001/007/002

REFERÈNCIA

230 x 600

Àrea impressió
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RESTAURACIÓ JARDINS DE LA TORRE FOLCH (BCIL)  
Av. De Catalunya 200 / c. del Castell 8, DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Abril 2022 
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 79.000,00

13 % Despeses general SOBRE 79.000,00........................................................................ 10.270,00

6 % Benefici industrial SOBRE 79.000,00.......................................................................... 4.740,00

Subtotal 94.010,00

21 % IVA SOBRE 94.010,00............................................................................................... 19.742,10

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 113.752,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT TRETZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS )



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Subcapítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  RASES SERVEIS I BASES 4.734,44

Subcapítol 01.01.02  ARREBOSSAR I PINTAR PARETS 5.873,47

Subcapítol 01.01.03  PAVIMENT PATI GRANOTES 3.037,63

Subcapítol 01.01.04  MUR PATI GRANOTES 1.159,09

Subcapítol 01.01.05  FONTETA 889,44

Subcapítol 01.01.06  ESCENARI 3.578,86

Subcapítol 01.01.07  GLORIETA 2.054,49

Subcapítol 01.01.08  ESTRUCTURA FUSTA POU 930,00

Subcapítol 01.01.09  PINTURES 2.047,27

Subcapítol 01.01.10  REPOSICIÓ CERÀMICA MALMESA 3.543,07

Capítol 01.01  OBRA 27.847,76

Subcapítol 01.02.01  JARDINERIA 4.425,24

Subcapítol 01.02.02  REG 2.573,69

Capítol 01.02  JARDINERIA I REG 6.998,93

Subcapítol 01.03.01  FONT ORNAMENTAL 3.737,31

Subcapítol 01.03.02  ENLLUMENAT 21.886,98

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 25.624,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
60.470,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  OBRA 27.847,76

Capítol 01.02  JARDINERIA I REG 6.998,93

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS 25.624,29

Capítol 01.04  ELEVADOR 12.329,02

Capítol 01.05  TÓTEMS 1.100,00

Capítol 01.PA  PARTIDES ALÇADES 5.100,00

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES 79.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
79.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES 79.000,00

79.000,00

euros



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 01 RASES SERVEIS I BASES

1 K222121C m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT <20) realitzada amb
mitjans manuals, tapat de la rasa un cop pasat el tub i càrrega manual
sobre contenidor del material sobrant (P - 69)

65,85 21,440 1.411,82

2 FDG51357 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 20)

9,51 26,000 247,26

3 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 21)

11,68 108,000 1.261,44

4 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 83)

62,27 9,000 560,43

5 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 200x300 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 22)

39,62 9,000 356,58

6 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 68)

6,37 5,200 33,12

7 K9D11JAK m2 Paviment de rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm,
de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
clase C3 (P - 75)

46,79 5,200 243,31

8 FHR124HA u Dau de formigó de 60x60x60 cm per base de columna de 4 m i de 6 m
(P - 37)

53,76 4,000 215,04

9 FHR124HB u Dau de formigó de 30x30x30 cm per base de balises, tótems,... (P - 38) 28,96 14,000 405,44

TOTAL Subcapítol 01.01.01 4.734,44

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 02 ARREBOSSAR I PINTAR PARETS

1 L81R3106 m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret (P - 76) 25,29 151,300 3.826,38

2 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
(P - 71)

13,53 151,300 2.047,09

TOTAL Subcapítol 01.01.02 5.873,47

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 03 PAVIMENT PATI GRANOTES

1 E2231211 m3 Excavació per caixa paviment de fins a 50 cm de fondària, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor (P - 3)

64,37 8,510 547,79

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, manual (P - 11)

3,88 42,550 165,09

EUR
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3 P9G9-AIY9 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 10 cm de
gruix, amb àrid vist de cantell rodó, cubilot, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant. (P - 77)

35,37 42,550 1.504,99

4 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70
mm i afegit per a colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 16)

54,15 4,255 230,41

5 F9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 19)

4,09 42,550 174,03

6 K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no
adherida (P - 70)

1,54 42,550 65,53

7 K973U001 m Encintat amb maó ceràmic manual de 15 cm d'alçada, col·locades amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 74)

28,98 12,070 349,79

TOTAL Subcapítol 01.01.03 3.037,63

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 04 MUR PATI GRANOTES

1 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 10)

12,75 3,480 44,37

2 L81R3106 m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret (P - 76) 25,29 4,000 101,16

3 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
(P - 71)

13,53 4,000 54,12

4 K222121C m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT <20) realitzada amb
mitjans manuals, tapat de la rasa un cop pasat el tub i càrrega manual
sobre contenidor del material sobrant (P - 69)

65,85 0,320 21,07

5 F31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot (P - 13)

79,39 0,320 25,40

6 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 14)

1,18 19,200 22,66

7 F618681L m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter
mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4 (P - 15)

24,77 1,600 39,63

8 PAAJUDES01 PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans auxiliars, transpoerts,
grues, gestió de runes, retirada terres, cànon abocament,... (P - 78)

850,68 1,000 850,68

TOTAL Subcapítol 01.01.04 1.159,09

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 05 FONTETA

1 G22CK200 PA Excavació manual per rebaix i retirada de terres per recuperar mobiliari
d'obra vista de la font, inclou formació trencaaigües, neteja dels
elements, rejuntat de peces i substitució de peces trencades. (P - 66)

889,44 1,000 889,44

TOTAL Subcapítol 01.01.05 889,44

EUR
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Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 06 ESCENARI

1 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 68)

6,37 28,243 179,91

2 K9D11JAK m2 Paviment de rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm,
de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
clase C3 (P - 75)

46,79 24,085 1.126,94

3 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 17)

88,76 2,755 244,53

4 F9B4UA50 ml Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cmx, col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra (P - 18)

34,64 28,100 973,38

5 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 4)

210,82 5,000 1.054,10

TOTAL Subcapítol 01.01.06 3.578,86

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 07 GLORIETA

1 ENDJARDIN UT Enderrocament amb mitjans manuals de jardinera al peu de la glorieta.
Inclou: retirada maons, arrencada plantacions, retirada terra sobrant,
càrrega sobre contenidor,... (P - 8)

109,90 1,000 109,90

2 ENDESC UT Enderrocament amb mitjans manuals de graons i jardinera al peu de la
glorieta. Inclou: retirada maons, retirada còdils, arrencada plantacions,
retirada terra sobrant, càrrega sobre contenidor,... (P - 7)

94,20 1,000 94,20

3 BANCADES UT Adequació bancades glorieta: alçar bacs amb filada de mao calat fins a
40 cm, acabat arrebossat i rematat amb peça coronament de tova
ceràmica en foram circular (P - 2)

401,24 2,000 802,48

4 JARDINERA UT nova jardinera exterior glorieta amb estrcutura de maó calat, acabat
arrebossat i aplacat amb rajola vidriada de color blanc i blau, inclosa
excavació i execució rasa de fonamentació de 20x20 cm (P - 67)

457,21 1,500 685,82

5 AJRDESCALA UT Tancament de jardinera existent per separar-se de la glorieta,
respectar-ne la forma geomètica i allargar els graons existents de
formigó fins a la glorieta (P - 1)

362,09 1,000 362,09

TOTAL Subcapítol 01.01.07 2.054,49

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 08 ESTRUCTURA FUSTA POU

1 ESTRUCPOU PA Construcció i muntatge d'estructura de fusta del pou segons disseny
original consistent en 8 travessers de fusta tractada per a la intempèrie
i pintada de color blau resistent a la humitat i als agents meteorològics.
S'inclouen els suports, ancoratges i ferratges d'acer inoxidable. (P - 9)

930,00 1,000 930,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.08 930,00

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 09 PINTURES

1 K8ABABC0 m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa
de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat (P - 73)

4,11 11,500 47,27

2 K89AAAJ0 PA Partida alçada a justificar pel pintat d'elements metàl·lics amb oxiron,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (baranes,
reixes, passamans, gelosies (P - 72)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Subcapítol 01.01.09 2.047,27

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 01 OBRA

Subcapítol 10 REPOSICIÓ CERÀMICA MALMESA

1 REPOSCERAM PA Partida alçada a justifica d'actuació general de reposició d'elements
ceràmics malmesos en diferents punts dels jardins d'acord amb la
diagnosi de patologies (P - 86)

3.543,07 1,000 3.543,07

TOTAL Subcapítol 01.01.10 3.543,07

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 02 JARDINERIA I REG

Subcapítol 01 JARDINERIA

1 FR469J3D u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350
cm, en contenidor de 40 a 120 l (P - 49)

129,41 4,000 517,64

2 FR4GKF74 u Subministrament de Murtra d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 7
l (P - 55)

7,98 60,000 478,80

3 FR47A239 u Subministrament de Taxus baccata d'alçària de 150 a 175 cm, en
contenidor de 10 a 35 l (P - 50)

50,42 4,000 201,68

4 FR4FVM41 u Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor
de 3 l (P - 53)

5,25 80,000 420,00

5 FR4JHPRE u Subministrament de Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 40 l (P - 58)

28,99 4,000 115,96

6 FR4GKF55 u Subministrament de Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 40 a 50
cm, en contenidor de 5 l (P - 54)

6,30 10,000 63,00

7 FR44FA36 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 12 a 14 cm, en
contenidor de 50 l (P - 48)

63,03 2,000 126,06

8 FR4DP2B1 u Subministrament d'Heliotropium en test 20 cm (P - 51) 6,30 10,000 63,00

9 FR411236 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 8 a 10 cm, en
contenidor de 15 l (P - 47)

67,23 1,000 67,23

10 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l (P - 52)

25,21 6,000 151,26

11 FR4JQP21 u Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l (P -
59)

16,81 1,000 16,81

12 FR4H2DA1 u Subministrament de Roser de garlanda en contenidor de 10 l (P - 57) 6,30 10,000 63,00

EUR
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13 FR4H2431 u Subministrament de Roser trepador en contenidor de 10 l (P - 56) 11,76 2,000 23,52

14 FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(P - 46)

50,42 3,000 151,26

15 F24120AA PA Transports d'elements de jardineria a obra (terrea vegetal, arbres,
arbustives,...) i manipulació en zones de difícil accés. (P - 12)

285,73 1,000 285,73

16 FR624252 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 62)

106,45 4,000 425,80

17 FR624122 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió (P - 61)

85,10 4,000 340,40

18 FR614112 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 60)

27,53 3,000 82,59

19 FR66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 64)

5,26 99,000 520,74

20 FR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 65)

24,49 4,000 97,96

21 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 63)

2,66 80,000 212,80

TOTAL Subcapítol 01.02.01 4.425,24

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 02 JARDINERIA I REG

Subcapítol 02 REG

1 FJSB1211HB9B u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V ref. PGV-101-JTB-9V de la serie
Electrovàlvules de RAIN BIRD , per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 42)

81,88 2,000 163,76

2 FJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació
per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 8
estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat (P - 40)

189,28 1,000 189,28

3 FNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga,
muntat roscat (P - 45)

31,59 1,000 31,59

4 PK2A-DRJN u Regulador de pressió per reg de 1´´, embridat, muntat entre tubs (P -
84)

87,24 1,000 87,24

5 PN38-HEA9 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1 i preu alt, muntada en pericó de

21,72 1,000 21,72

EUR
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canalització soterrada (P - 85)

6 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 24)

6,86 100,000 686,00

7 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada
10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 39)

2,88 100,000 288,00

8 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 83)

62,27 1,000 62,27

9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 200x300 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 22)

39,62 1,000 39,62

10 K222121C m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT <20) realitzada amb
mitjans manuals, tapat de la rasa un cop pasat el tub i càrrega manual
sobre contenidor del material sobrant (P - 69)

65,85 15,250 1.004,21

TOTAL Subcapítol 01.02.02 2.573,69

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 01 FONT ORNAMENTAL

1 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 41)

58,93 3,000 176,79

2 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 24)

6,86 100,000 686,00

3 FG315354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
27)

4,42 100,000 442,00

4 FN315A24 u Clau de pas de palanca d'acer inoxidable (AISI 316) de diàmetre
nominal 3/4´´ i preu alt muntada en pericó de canalització soterrada (P
- 44)

29,93 8,000 239,44

5 FF22L611 m TE de llautó per a tub de polietilè de 25 mm 3/4, muntat (P - 23) 15,50 8,000 124,00

6 FJSZC41R PA Execució completa d'instal·lació d'aigua per a les fonts ornamentals,
inclou mà d'obra i petit material auxiliar (regletes, brides, silicona,
tornilleria,...). (P - 43)

2.069,08 1,000 2.069,08

TOTAL Subcapítol 01.03.01 3.737,31

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 03 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 02 ENLLUMENAT

1 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris RAL9007,
col·locada sobre dau de formigó (executat a part). (P - 30)

1.162,88 2,000 2.325,76

EUR
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2 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris RAL9007,
col·locada sobre dau de formigó (executat a part). (P - 29)

923,65 2,000 1.847,30

3 FG315354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
27)

4,42 120,000 530,40

4 FG315654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 28)

6,27 536,000 3.360,72

5 FG315334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
26)

2,10 100,000 210,00

6 FG1B0862 u Armari de polièster Thalassa Pla o equivalent de 750x750x300 mm
amb porta, finestreta i placa de muntatge + quadre interior format per:
- 1 carril DIN
- 1 magneto 4P IGA 25A
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E
- 3 magneto 4P C 10A
- 1 magneto 4P C 20 A
- 3 magneto 2P C 10 A
- 1 magneto 2P C 16A
- 4 diferencial 4/40/30
- 3 diferencial 2/40/30
- 8 PIA unipolar 10A
- 8 contactor DIN 2P 16A
- 24 borns carril DIN 16 mm
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar (P - 25)

3.289,80 1,000 3.289,80

7 EHV2M000 u Sensor de moviment exterior IP65 per muntatge en superfície (P - 5) 60,46 2,000 120,92

8 FHNH9W53 u Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS
113A-G23X1D-02 o equivalent (P - 32)

106,81 6,000 640,86

9 FHQ51G34 u Projector petit LED tipus DOPO LULÚ 572A-G21X1A-02 o equivalent
(P - 34)

99,57 8,000 796,56

10 FHNM1313 u Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO BORA
037A-G23X1D-02 o equivalent (P - 33)

104,00 2,000 208,00

11 FHN15FA4 u Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA 455A-L0105A-04 o equivalent (P
- 31)

193,18 12,000 2.318,16

12 FHQ61G74 u Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb regulació per
Bluetooth o equivalent (P - 35)

991,40 3,000 2.974,20

13 FHQ61Q74 u Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 40W 3000K amb regulació per
Bluetooth o equivalent (P - 36)

251,10 13,000 3.264,30

TOTAL Subcapítol 01.03.02 21.886,98

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 04 ELEVADOR

1 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un
recorregut màxim de 2 m, inclou fixacions, proteccions, connexionat i
obra civil.
- Guia estreta armari 3 m
- Mànegua i instal·lació elèctrica 3m
- Cabina de vidre 3+3
- Replà vidre 3+3
- Clau i polsador replà
- Porta cabina dreta
- Fix lateral porta replà
- Preparat per la intempèrie

11.329,02 1,000 11.329,02
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PRESSUPOST Pàg.: 8

- Fossar de 150 mm de fondària
- Estructura metàl·lica per a l'ancoratge de les guies (P - 6)

2 PAELEVADOR PA Partida alçada a justificar per ajdues al muntatge de l'elevador:
adequació barana, accessos, fossar, obra civil,... (P - 79)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.04 12.329,02

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol 05 TÓTEMS

1 TOTEMS UT Faristols/tótems informatius model Positive de Happy Lúdic o
equivalent, inclou transport a obra i muntatge (P - 87)

550,00 2,000 1.100,00

TOTAL Capítol 01.05 1.100,00

Obra 01 Pressupost JARDINS FOLCH I TORRES

Capítol PA PARTIDES ALÇADES

1 PASEGSAL PA Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra. (P
- 81)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 PAIMPREV PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra. (P - 80) 1.200,00 1,000 1.200,00

3 PASERAFE PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans auxiliars, transports,
grues, gestió de runes, retirada terres, cànon abocament,... (P - 82)

2.400,00 1,000 2.400,00

TOTAL Capítol 01.PA 5.100,00
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 01  RASES SERVEIS I BASES

1 K222121C m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT <20) realitzada amb mitjans manuals, tapat de la rasa un cop
pasat el tub i càrrega manual sobre contenidor del material sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud total instal·lació (4 línies) 134,000 0,400 0,400 21,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,440

2 FDG51357 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 108,000 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

4 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 200x300 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Des del quadre a l'escenari 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

7 K9D11JAK m2 Paviment de rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm, de color vermell, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 clase C3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Des del quadre a l'escenari 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 5,200

8 FHR124HA u Dau de formigó de 60x60x60 cm per base de columna de 4 m i de 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columna 6 m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Columna 4 m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FHR124HB u Dau de formigó de 30x30x30 cm per base de balises, tótems,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balissa Sibila 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Tótems 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 02  ARREBOSSAR I PINTAR PARETS

1 L81R3106 m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Frontal rampa c/Castell 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Av.Catalunya 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
3 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Sota tanca obra vista 8,500 1,000 8,500 C#*D#*E#*F#
6 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
7 Columnes glorieta 1,200 3,000 8,000 28,800 C#*D#*E#*F#
8 Sota balconada 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#
9 Façana c/Castell 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 Escala entrada inferior 10,000 1,800 18,000 C#*D#*E#*F#
11 7,000 1,800 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,300

2 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Frontal rampa c/Castell 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana Av.Catalunya 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
3 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Sota tanca obra vista 8,500 1,000 8,500 C#*D#*E#*F#
6 10,500 1,000 10,500 C#*D#*E#*F#
7 Columnes glorieta 1,200 3,000 8,000 28,800 C#*D#*E#*F#
8 Sota balconada 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#
9 Façana c/Castell 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

10 Escala entrada inferior 10,000 1,800 18,000 C#*D#*E#*F#
11 7,000 1,800 12,600 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 151,300

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 03  PAVIMENT PATI GRANOTES

1 E2231211 m3 Excavació per caixa paviment de fins a 50 cm de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície total pati 55,720 0,200 11,144 C#*D#*E#*F#
3 A restar:
4 Parterre 1 -3,110 0,200 -0,622 C#*D#*E#*F#
5 Parterre 2 -2,580 0,200 -0,516 C#*D#*E#*F#
6 Parterre 3 -3,190 0,200 -0,638 C#*D#*E#*F#
7 Parterre 4 -3,190 0,200 -0,638 C#*D#*E#*F#
8 Font -1,100 0,200 -0,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,510

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície total pati 55,720 55,720 C#*D#*E#*F#
3 A restar:
4 Parterre 1 -3,110 -3,110 C#*D#*E#*F#
5 Parterre 2 -2,580 -2,580 C#*D#*E#*F#
6 Parterre 3 -3,190 -3,190 C#*D#*E#*F#
7 Parterre 4 -3,190 -3,190 C#*D#*E#*F#
8 Font -1,100 -1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,550

3 P9G9-AIY9 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 10 cm de gruix, amb àrid vist de cantell rodó,
cubilot, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície total pati 55,720 55,720 C#*D#*E#*F#
3 A restar:
4 Parterre 1 -3,110 -3,110 C#*D#*E#*F#
5 Parterre 2 -2,580 -2,580 C#*D#*E#*F#
6 Parterre 3 -3,190 -3,190 C#*D#*E#*F#
7 Parterre 4 -3,190 -3,190 C#*D#*E#*F#
8 Font -1,100 -1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,550

4 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de granulat de
grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície total pati 55,720 0,100 5,572 C#*D#*E#*F#
3 A restar:
4 Parterre 1 -3,110 0,100 -0,311 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

5 Parterre 2 -2,580 0,100 -0,258 C#*D#*E#*F#
6 Parterre 3 -3,190 0,100 -0,319 C#*D#*E#*F#
7 Parterre 4 -3,190 0,100 -0,319 C#*D#*E#*F#
8 Font -1,100 0,100 -0,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,255

5 F9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície total pati 55,720 55,720 C#*D#*E#*F#
3 A restar:
4 Parterre 1 -3,110 -3,110 C#*D#*E#*F#
5 Parterre 2 -2,580 -2,580 C#*D#*E#*F#
6 Parterre 3 -3,190 -3,190 C#*D#*E#*F#
7 Parterre 4 -3,190 -3,190 C#*D#*E#*F#
8 Font -1,100 -1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,550

6 K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície total pati 55,720 55,720 C#*D#*E#*F#
3 A restar:
4 Parterre 1 -3,110 -3,110 C#*D#*E#*F#
5 Parterre 2 -2,580 -2,580 C#*D#*E#*F#
6 Parterre 3 -3,190 -3,190 C#*D#*E#*F#
7 Parterre 4 -3,190 -3,190 C#*D#*E#*F#
8 Font -1,100 -1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,550

7 K973U001 m Encintat amb maó ceràmic manual de 15 cm d'alçada, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parterre 1 3,110 3,110 C#*D#*E#*F#
2 Parterre 2 2,580 2,580 C#*D#*E#*F#
3 Parterre 3 3,190 3,190 C#*D#*E#*F#
4 Parterre 4 3,190 3,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,070

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 04  MUR PATI GRANOTES

1 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 filades mur llarg 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 Muret cantonada sencer 1,800 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 3,480

2 L81R3106 m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur que queda 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 Nou muret cantonada sencer 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur que queda 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 Nou muret cantonada sencer 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 K222121C m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT <20) realitzada amb mitjans manuals, tapat de la rasa un cop
pasat el tub i càrrega manual sobre contenidor del material sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou muret 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,320

5 F31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou muret 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,320

6 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou muret 2,000 0,400 0,400 60,000 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

7 F618681L m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per a
revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou muret cantonada sencer 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

8 PAAJUDES01 PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans auxiliars, transpoerts, grues, gestió de runes, retirada terres, cànon
abocament,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 05  FONTETA

1 G22CK200 PA Excavació manual per rebaix i retirada de terres per recuperar mobiliari d'obra vista de la font, inclou formació
trencaaigües, neteja dels elements, rejuntat de peces i substitució de peces trencades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1 dia 2 operaris traient terres i
fent trencaaigües

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

2 Previsió 1 dia 2 operaris reparant
peces

3 TOTAL 36 hores + material

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 06  ESCENARI

1 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales 7,000 3,300 0,350 8,085 C#*D#*E#*F#
2 7,000 3,300 0,180 4,158 C#*D#*E#*F#
3 Escenari 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,243

2 K9D11JAK m2 Paviment de rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm, de color vermell, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 clase C3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales 7,000 3,300 0,350 8,085 C#*D#*E#*F#
2 Escenari 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,085

3 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escales 7,000 3,300 0,500 0,100 1,155 C#*D#*E#*F#
2 Escenari 16,000 0,100 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,755

4 F9B4UA50 ml Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cmx, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Graons escales 7,000 3,300 23,100 C#*D#*E#*F#
2 Cubremurs baranes escales 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,100

5 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cubremurs baranes escales 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 07  GLORIETA

1 ENDJARDIN UT Enderrocament amb mitjans manuals de jardinera al peu de la glorieta. Inclou: retirada maons, arrencada
plantacions, retirada terra sobrant, càrrega sobre contenidor,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ENDESC UT Enderrocament amb mitjans manuals de graons i jardinera al peu de la glorieta. Inclou: retirada maons, retirada
còdils, arrencada plantacions, retirada terra sobrant, càrrega sobre contenidor,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 BANCADES UT Adequació bancades glorieta: alçar bacs amb filada de mao calat fins a 40 cm, acabat arrebossat i rematat amb
peça coronament de tova ceràmica en foram circular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 JARDINERA UT nova jardinera exterior glorieta amb estrcutura de maó calat, acabat arrebossat i aplacat amb rajola vidriada de
color blanc i blau, inclosa excavació i execució rasa de fonamentació de 20x20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sencera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Mitja 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

5 AJRDESCALA UT Tancament de jardinera existent per separar-se de la glorieta, respectar-ne la forma geomètica i allargar els
graons existents de formigó fins a la glorieta
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 08  ESTRUCTURA FUSTA POU

1 ESTRUCPOU PA Construcció i muntatge d'estructura de fusta del pou segons disseny original consistent en 8 travessers de fusta
tractada per a la intempèrie i pintada de color blau resistent a la humitat i als agents meteorològics. S'inclouen
els suports, ancoratges i ferratges d'acer inoxidable.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 09  PINTURES

1 K8ABABC0 m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

2 K89AAAJ0 PA Partida alçada a justificar pel pintat d'elements metàl·lics amb oxiron, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat (baranes, reixes, passamans, gelosies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 01  OBRA
Subcapítol 10  REPOSICIÓ CERÀMICA MALMESA

1 REPOSCERAM PA Partida alçada a justifica d'actuació general de reposició d'elements ceràmics malmesos en diferents punts dels
jardins d'acord amb la diagnosi de patologies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 02  JARDINERIA I REG
Subcapítol 01  JARDINERIA

1 FR469J3D u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 FR4GKF74 u Subministrament de Murtra d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 7 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 FR47A239 u Subministrament de Taxus baccata d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10 a 35 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR4FVM41 u Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 FR4JHPRE u Subministrament de Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 40 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FR4GKF55 u Subministrament de Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FR44FA36 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 50 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FR4DP2B1 u Subministrament d'Heliotropium en test 20 cm

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FR411236 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FR4JQP21 u Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FR4H2DA1 u Subministrament de Roser de garlanda en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 FR4H2431 u Subministrament de Roser trepador en contenidor de 10 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 F24120AA PA Transports d'elements de jardineria a obra (terrea vegetal, arbres, arbustives,...) i manipulació en zones de difícil
accés.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 11

16 FR624252 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FR624122 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot
de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 FR614112 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ametllers 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Mimosa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 FR66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murtra 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
2 Baladres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Glicina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Roser garlanda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Roser trepador 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Pitosporus 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Heliotropium 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

20 FR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parthenoscissus 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 02  JARDINERIA I REG
Subcapítol 02  REG

1 FJSB1211HB9B u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V ref.
PGV-101-JTB-9V de la serie Electrovàlvules de RAIN BIRD , per a una pressió màxima de 10 bar, amb
regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a
un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, muntat roscat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PK2A-DRJN u Regulador de pressió per reg de 1´´, embridat, muntat entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PN38-HEA9 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 13

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 200x300 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K222121C m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT <20) realitzada amb mitjans manuals, tapat de la rasa un cop
pasat el tub i càrrega manual sobre contenidor del material sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 0,300 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 0,250 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,250

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  FONT ORNAMENTAL

1 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 FG315354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 FN315A24 u Clau de pas de palanca d'acer inoxidable (AISI 316) de diàmetre nominal 3/4´´ i preu alt muntada en pericó de
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FF22L611 m TE de llautó per a tub de polietilè de 25 mm 3/4, muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FJSZC41R PA Execució completa d'instal·lació d'aigua per a les fonts ornamentals, inclou mà d'obra i petit material auxiliar
(regletes, brides, silicona, tornilleria,...).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 03  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  ENLLUMENAT

1 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris RAL9007, col·locada sobre dau de
formigó (executat a part).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris RAL9007, col·locada sobre dau de
formigó (executat a part).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 15

3 FG315354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Alimentació font 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Alimentació endolls glorieta 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

4 FG315654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud total instal·lació (4 línies) 134,000 4,000 536,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 536,000

5 FG315334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 FG1B0862 u Armari de polièster Thalassa Pla o equivalent de 750x750x300 mm amb porta, finestreta i placa de muntatge +
quadre interior format per:
- 1 carril DIN
- 1 magneto 4P IGA 25A
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E
- 3 magneto 4P C 10A
- 1 magneto 4P C 20 A
- 3 magneto 2P C 10 A
- 1 magneto 2P C 16A
- 4 diferencial 4/40/30
- 3 diferencial 2/40/30
- 8 PIA unipolar 10A
- 8 contactor DIN 2P 16A
- 24 borns carril DIN 16 mm
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EHV2M000 u Sensor de moviment exterior IP65 per muntatge en superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FHNH9W53 u Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS 113A-G23X1D-02 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Font granotes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Font escenari 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FHQ51G34 u Projector petit LED tipus DOPO LULÚ 572A-G21X1A-02 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Glorieta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FHNM1313 u Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO BORA 037A-G23X1D-02 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tótems 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FHN15FA4 u Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA 455A-L0105A-04 o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 FHQ61G74 u Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb regulació per Bluetooth o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FHQ61Q74 u Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 40W 3000K amb regulació per Bluetooth o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Columnes 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 04  ELEVADOR

1 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 2 m, inclou fixacions,
proteccions, connexionat i obra civil.
- Guia estreta armari 3 m
- Mànegua i instal·lació elèctrica 3m
- Cabina de vidre 3+3
- Replà vidre 3+3
- Clau i polsador replà
- Porta cabina dreta
- Fix lateral porta replà
- Preparat per la intempèrie
- Fossar de 150 mm de fondària
- Estructura metàl·lica per a l'ancoratge de les guies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAELEVADOR PA Partida alçada a justificar per ajdues al muntatge de l'elevador: adequació barana, accessos, fossar, obra civil,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol 05  TÓTEMS

1 TOTEMS UT Faristols/tótems informatius model Positive de Happy Lúdic o equivalent, inclou transport a obra i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cost totem 450 € 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Transport 50 €
3 Muntatge 50 €

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST JARDINS FOLCH I TORRES
Capítol PA  PARTIDES ALÇADES

1 PASEGSAL PA Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAIMPREV PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PASERAFE PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans auxiliars, transports, grues, gestió de runes, retirada terres, cànon
abocament,...

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 AJRDESCALA UT Tancament de jardinera existent per separar-se de la glorieta, respectar-ne la forma
geomètica i allargar els graons existents de formigó fins a la glorieta

362,09 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-2 BANCADES UT Adequació bancades glorieta: alçar bacs amb filada de mao calat fins a 40 cm, acabat
arrebossat i rematat amb peça coronament de tova ceràmica en foram circular

401,24 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 E2231211 m3 Excavació per caixa paviment de fins a 50 cm de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

64,37 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-4 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

210,82 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 EHV2M000 u Sensor de moviment exterior IP65 per muntatge en superfície 60,46 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 2 m,
inclou fixacions, proteccions, connexionat i obra civil.
- Guia estreta armari 3 m
- Mànegua i instal·lació elèctrica 3m
- Cabina de vidre 3+3
- Replà vidre 3+3
- Clau i polsador replà
- Porta cabina dreta
- Fix lateral porta replà
- Preparat per la intempèrie
- Fossar de 150 mm de fondària
- Estructura metàl·lica per a l'ancoratge de les guies

11.329,02 €

(ONZE MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-7 ENDESC UT Enderrocament amb mitjans manuals de graons i jardinera al peu de la glorieta. Inclou:
retirada maons, retirada còdils, arrencada plantacions, retirada terra sobrant, càrrega sobre
contenidor,...

94,20 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8 ENDJARDIN UT Enderrocament amb mitjans manuals de jardinera al peu de la glorieta. Inclou: retirada
maons, arrencada plantacions, retirada terra sobrant, càrrega sobre contenidor,...

109,90 €

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-9 ESTRUCPOU PA Construcció i muntatge d'estructura de fusta del pou segons disseny original consistent en 8
travessers de fusta tractada per a la intempèrie i pintada de color blau resistent a la humitat i
als agents meteorològics. S'inclouen els suports, ancoratges i ferratges d'acer inoxidable.

930,00 €

(NOU-CENTS TRENTA EUROS)

P-10 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, manual 3,88 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 F24120AA PA Transports d'elements de jardineria a obra (terrea vegetal, arbres, arbustives,...) i manipulació
en zones de difícil accés.

285,73 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-13 F31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

79,39 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-15 F618681L m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:0,5:4

24,77 €

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

P-16 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a
colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del
material

54,15 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-17 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

88,76 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 F9B4UA50 ml Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cmx, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 34,64 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 F9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-20 FDG51357 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,51 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,68 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
200x300 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

39,62 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 FF22L611 m TE de llautó per a tub de polietilè de 25 mm 3/4, muntat 15,50 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-24 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 FG1B0862 u Armari de polièster Thalassa Pla o equivalent de 750x750x300 mm amb porta, finestreta i
placa de muntatge + quadre interior format per:
- 1 carril DIN
- 1 magneto 4P IGA 25A
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E
- 3 magneto 4P C 10A
- 1 magneto 4P C 20 A
- 3 magneto 2P C 10 A
- 1 magneto 2P C 16A

3.289,80 €
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- 4 diferencial 4/40/30
- 3 diferencial 2/40/30
- 8 PIA unipolar 10A
- 8 contactor DIN 2P 16A
- 24 borns carril DIN 16 mm
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar
(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-26 FG315334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,10 €

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-27 FG315354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,42 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 FG315654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-29 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm,
pintada gris RAL9007, col·locada sobre dau de formigó (executat a part).

923,65 €

(NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm,
pintada gris RAL9007, col·locada sobre dau de formigó (executat a part).

1.162,88 €

(MIL  CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-31 FHN15FA4 u Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA 455A-L0105A-04 o equivalent 193,18 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-32 FHNH9W53 u Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS 113A-G23X1D-02 o equivalent 106,81 €

(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 FHNM1313 u Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO BORA 037A-G23X1D-02 o equivalent 104,00 €

(CENT QUATRE EUROS)

P-34 FHQ51G34 u Projector petit LED tipus DOPO LULÚ 572A-G21X1A-02 o equivalent 99,57 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 FHQ61G74 u Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb regulació per Bluetooth o equivalent 991,40 €

(NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-36 FHQ61Q74 u Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 40W 3000K amb regulació per Bluetooth o equivalent 251,10 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-37 FHR124HA u Dau de formigó de 60x60x60 cm per base de columna de 4 m i de 6 m 53,76 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-38 FHR124HB u Dau de formigó de 30x30x30 cm per base de balises, tótems,... 28,96 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-39 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 FJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

189,28 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-41 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

58,93 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 FJSB1211HB9B u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V ref. PGV-101-JTB-9V de la serie Electrovàlvules de RAIN BIRD , per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

81,88 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 FJSZC41R PA Execució completa d'instal·lació d'aigua per a les fonts ornamentals, inclou mà d'obra i petit
material auxiliar (regletes, brides, silicona, tornilleria,...).

2.069,08 €

(DOS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-44 FN315A24 u Clau de pas de palanca d'acer inoxidable (AISI 316) de diàmetre nominal 3/4´´ i preu alt
muntada en pericó de canalització soterrada

29,93 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 FNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

31,59 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-46 FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

50,42 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 FR411236 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l 67,23 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-48 FR44FA36 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 50 l 63,03 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-49 FR469J3D u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40
a 120 l

129,41 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 FR47A239 u Subministrament de Taxus baccata d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10 a 35 l 50,42 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-51 FR4DP2B1 u Subministrament d'Heliotropium en test 20 cm 6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-52 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 25,21 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-53 FR4FVM41 u Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l 5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-54 FR4GKF55 u Subministrament de Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-55 FR4GKF74 u Subministrament de Murtra d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 7 l 7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 FR4H2431 u Subministrament de Roser trepador en contenidor de 10 l 11,76 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 FR4H2DA1 u Subministrament de Roser de garlanda en contenidor de 10 l 6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-58 FR4JHPRE u Subministrament de Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 40 l 28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 FR4JQP21 u Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l 16,81 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-60 FR614112 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del
30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

27,53 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-61 FR624122 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

85,10 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-62 FR624252 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

106,45 €

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-63 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-64 FR66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,26 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-65 FR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

24,49 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-66 G22CK200 PA Excavació manual per rebaix i retirada de terres per recuperar mobiliari d'obra vista de la font,
inclou formació trencaaigües, neteja dels elements, rejuntat de peces i substitució de peces
trencades.

889,44 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-67 JARDINERA UT nova jardinera exterior glorieta amb estrcutura de maó calat, acabat arrebossat i aplacat amb
rajola vidriada de color blanc i blau, inclosa excavació i execució rasa de fonamentació de
20x20 cm

457,21 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-68 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,37 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-69 K222121C m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT <20) realitzada amb mitjans manuals, tapat
de la rasa un cop pasat el tub i càrrega manual sobre contenidor del material sobrant

65,85 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-71 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora
i dues d'acabat

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-72 K89AAAJ0 PA Partida alçada a justificar pel pintat d'elements metàl·lics amb oxiron, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (baranes, reixes, passamans, gelosies

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-73 K8ABABC0 m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, i dues d'acabat

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-74 K973U001 m Encintat amb maó ceràmic manual de 15 cm d'alçada, col·locades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

28,98 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-75 K9D11JAK m2 Paviment de rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 clase C3

46,79 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-76 L81R3106 m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret 25,29 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-77 P9G9-AIY9 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 10 cm de gruix, amb àrid vist de
cantell rodó, cubilot, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant.

35,37 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-78 PAAJUDES01 PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans auxiliars, transpoerts, grues, gestió de runes,
retirada terres, cànon abocament,...

850,68 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-79 PAELEVADOR PA Partida alçada a justificar per ajdues al muntatge de l'elevador: adequació barana, accessos,
fossar, obra civil,...

1.000,00 €

(MIL EUROS)
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P-80 PAIMPREV PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra. 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-81 PASEGSAL PA Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra. 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-82 PASERAFE PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans auxiliars, transports, grues, gestió de runes,
retirada terres, cànon abocament,...

2.400,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-83 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

62,27 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-84 PK2A-DRJN u Regulador de pressió per reg de 1´´, embridat, muntat entre tubs 87,24 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-85 PN38-HEA9 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1 i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

21,72 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-86 REPOSCERAM PA Partida alçada a justifica d'actuació general de reposició d'elements ceràmics malmesos en
diferents punts dels jardins d'acord amb la diagnosi de patologies

3.543,07 €

(TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-87 TOTEMS UT Faristols/tótems informatius model Positive de Happy Lúdic o equivalent, inclou transport a
obra i muntatge

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-1 AJRDESCA UT Tancament de jardinera existent per separar-se de la glorieta, respectar-ne la forma
geomètica i allargar els graons existents de formigó fins a la glorieta

362,09 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, per a seguretat i salut

3,60000 €

B064100A m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

19,20760 €

Altres conceptes 339,28240 €

P-2 BANCADES UT Adequació bancades glorieta: alçar bacs amb filada de mao calat fins a 40 cm, acabat
arrebossat i rematat amb peça coronament de tova ceràmica en foram circular

401,24 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, per a seguretat i salut

10,80000 €

B0FG2JD3 u Rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm, de color vermell, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

13,95000 €

Altres conceptes 376,49000 €

P-3 E2231211 m3 Excavació per caixa paviment de fins a 50 cm de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

64,37 €

Altres conceptes 64,37000 €

P-4 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

210,82 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,33990 €

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

187,21000 €

Altres conceptes 23,27010 €

P-5 EHV2M000 u Sensor de moviment exterior IP65 per muntatge en superfície 60,46 €

BHV2M000 u Sensor de moviment exterior IP65 per muntatge en superfície 31,72000 €

Altres conceptes 28,74000 €

P-6 ELV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 2 m,
inclou fixacions, proteccions, connexionat i obra civil.
- Guia estreta armari 3 m
- Mànegua i instal·lació elèctrica 3m
- Cabina de vidre 3+3
- Replà vidre 3+3
- Clau i polsador replà
- Porta cabina dreta
- Fix lateral porta replà
- Preparat per la intempèrie
- Fossar de 150 mm de fondària
- Estructura metàl·lica per a l'ancoratge de les guies

11.329,02 €

BLV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 2 m,
inclou fixacions, proteccions, connexionat i obra civil.
- Guia estreta armari 3 m
- Mànegua i instal·lació elèctrica 3m
- Cabina de vidre 3+3
- Replà vidre 3+3
- Clau i polsador replà
- Porta cabina dreta
- Fix lateral porta replà
- Preparat per la intempèrie
- Fossar de 150 mm de fondària
- Estructura metàl·lica per a l'ancoratge de les guies

10.488,72000 €

Altres conceptes 840,30000 €
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P-7 ENDESC UT Enderrocament amb mitjans manuals de graons i jardinera al peu de la glorieta. Inclou:
retirada maons, retirada còdils, arrencada plantacions, retirada terra sobrant, càrrega sobre
contenidor,...

94,20 €

Altres conceptes 94,20000 €

P-8 ENDJARDIN UT Enderrocament amb mitjans manuals de jardinera al peu de la glorieta. Inclou: retirada
maons, arrencada plantacions, retirada terra sobrant, càrrega sobre contenidor,...

109,90 €

Altres conceptes 109,90000 €

P-9 ESTRUCPO PA Construcció i muntatge d'estructura de fusta del pou segons disseny original consistent en 8
travessers de fusta tractada per a la intempèrie i pintada de color blau resistent a la humitat i
als agents meteorològics. S'inclouen els suports, ancoratges i ferratges d'acer inoxidable.

930,00 €

Sense descomposició 930,00000 €

P-10 F2168943 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,75 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-11 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, manual 3,88 €

Altres conceptes 3,88000 €

P-12 F24120AA PA Transports d'elements de jardineria a obra (terrea vegetal, arbres, arbustives,...) i manipulació
en zones de difícil accés.

285,73 €

Altres conceptes 285,73000 €

P-13 F31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

79,39 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

72,38000 €

Altres conceptes 7,01000 €

P-14 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00597 €

Altres conceptes 1,17403 €

P-15 F618681L m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:0,5:4

24,77 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,50010 €

Altres conceptes 12,26990 €

P-16 F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a
colmatar de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb estesa i piconatge del
material

54,15 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 30,19200 €

Altres conceptes 23,95800 €

P-17 F936NM51 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

88,76 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

60,49050 €

Altres conceptes 28,26950 €

P-18 F9B4UA50 ml Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cmx, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 34,64 €
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B0G1UC02 ut Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cm 10,39500 €

Altres conceptes 24,24500 €

P-19 F9Z4A615 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

4,09 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,63200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01427 €

Altres conceptes 2,44373 €

P-20 FDG51357 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,51 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10250 €

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

3,30264 €

Altres conceptes 5,10486 €

P-21 FDG52357 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,68 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,20500 €

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

3,30264 €

Altres conceptes 6,17236 €

P-22 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
200x300 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

39,62 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08672 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

20,97000 €

Altres conceptes 18,56328 €

P-23 FF22L611 m TE de llautó per a tub de polietilè de 25 mm 3/4, muntat 15,50 €

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,09570 €

BF22L600 m TE de llautó per a tub de polietilè de 25 mm 3/4, muntat 6,55860 €

Altres conceptes 8,84570 €

P-24 FFB15655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

6,86 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,48880 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,85800 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 3,49320 €

P-25 FG1B0862 u Armari de polièster Thalassa Pla o equivalent de 750x750x300 mm amb porta, finestreta i
placa de muntatge + quadre interior format per:
- 1 carril DIN

3.289,80 €
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- 1 magneto 4P IGA 25A
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E
- 3 magneto 4P C 10A
- 1 magneto 4P C 20 A
- 3 magneto 2P C 10 A
- 1 magneto 2P C 16A
- 4 diferencial 4/40/30
- 3 diferencial 2/40/30
- 8 PIA unipolar 10A
- 8 contactor DIN 2P 16A
- 24 borns carril DIN 16 mm
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar

BG1B0860 u Armari de polièster Thalassa Pla o equivalent de 750x750x300 mm amb porta, finestreta i
placa de muntatge + quadre interior format per:
- 1 carril DIN
- 1 magneto 4P IGA 25A
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E
- 3 magneto 4P C 10A
- 1 magneto 4P C 20 A
- 3 magneto 2P C 10 A
- 1 magneto 2P C 16A
- 4 diferencial 4/40/30
- 3 diferencial 2/40/30
- 8 PIA unipolar 10A
- 8 contactor DIN 2P 16A
- 24 borns carril DIN 16 mm
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar

2.141,23000 €

Altres conceptes 1.148,57000 €

P-26 FG315334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

2,10 €

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

1,53000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-27 FG315354 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

4,42 €

BG315350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

2,88660 €

Altres conceptes 1,53340 €

P-28 FG315654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

6,27 €

BG315650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

4,74300 €

Altres conceptes 1,52700 €

P-29 FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm,
pintada gris RAL9007, col·locada sobre dau de formigó (executat a part).

923,65 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,66000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm,
pintada gris RAL9007

716,23000 €
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Altres conceptes 173,76000 €

P-30 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm,
pintada gris RAL9007, col·locada sobre dau de formigó (executat a part).

1.162,88 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm,
pintada gris RAL9007

879,12000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,66000 €

Altres conceptes 250,10000 €

P-31 FHN15FA4 u Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA 455A-L0105A-04 o equivalent 193,18 €

BHN15FA4 u Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA 455A-L0105A-04 116,61000 €

Altres conceptes 76,57000 €

P-32 FHNH9W53 u Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS 113A-G23X1D-02 o equivalent 106,81 €

BHNH9W50 u Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS 113A-G23X1D-02 o equivalent 58,95000 €

Altres conceptes 47,86000 €

P-33 FHNM1313 u Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO BORA 037A-G23X1D-02 o equivalent 104,00 €

BHNM1313 u Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO BORA 037A-G23X1D-02 o equivalent 46,57000 €

Altres conceptes 57,43000 €

P-34 FHQ51G34 u Projector petit LED tipus DOPO LULÚ 572A-G21X1A-02 o equivalent 99,57 €

BHQ51G30 u Projector petit LED tipus DOPO LULÚ 572A-G21X1A-02 o equivalent 42,14000 €

Altres conceptes 57,43000 €

P-35 FHQ61G74 u Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb regulació per Bluetooth o equivalent 991,40 €

BHQ61G70 u Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb regulació per Bluetooth o equivalent 876,54000 €

Altres conceptes 114,86000 €

P-36 FHQ61Q74 u Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 40W 3000K amb regulació per Bluetooth o equivalent 251,10 €

BHQ61Q70 u Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 40W 3000K amb regulació per Bluetooth o equivalent 174,53000 €

Altres conceptes 76,57000 €

P-37 FHR124HA u Dau de formigó de 60x60x60 cm per base de columna de 4 m i de 6 m 53,76 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,69432 €

Altres conceptes 41,06568 €

P-38 FHR124HB u Dau de formigó de 30x30x30 cm per base de balises, tótems,... 28,96 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,58679 €

Altres conceptes 27,37321 €

P-39 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

2,88 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm

0,70350 €

Altres conceptes 2,15650 €
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P-40 FJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment,
connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

189,28 €

BJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al
programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 8 estacions

166,39000 €

Altres conceptes 22,89000 €

P-41 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

58,93 €

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

28,00000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 3,60000 €

Altres conceptes 27,33000 €

P-42 FJSB1211H u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V ref. PGV-101-JTB-9V de la serie Electrovàlvules de RAIN BIRD , per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

81,88 €

BJSB1210HB9 u Electrovàlvula PGV, diàmetre 1´´, rosca femella, de PVC, amb solenoide de 9V, configuració
en línia, cabal de 0,23 a 6,81 m3/h, per pressions de 1,38 a 10,34 bar, amb regulador de
cabal, tapa roscada tipus Jar-Top, ref. PGV-101-JTB-9V de la serie Electrovàlvules de RAIN
BIRD

34,03000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 2,93000 €

Altres conceptes 44,92000 €

P-43 FJSZC41R PA Execució completa d'instal·lació d'aigua per a les fonts ornamentals, inclou mà d'obra i petit
material auxiliar (regletes, brides, silicona, tornilleria,...).

2.069,08 €

Altres conceptes 2.069,08000 €

P-44 FN315A24 u Clau de pas de palanca d'acer inoxidable (AISI 316) de diàmetre nominal 3/4´´ i preu alt
muntada en pericó de canalització soterrada

29,93 €

BN315A20 u Clau de pas de palanca d'acer inoxidable (AISI 316) de diàmetre nominal 3/4´´ i preu alt 11,96000 €

Altres conceptes 17,97000 €

P-45 FNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

31,59 €

BNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

21,01000 €

Altres conceptes 10,58000 €

P-46 FR3P2153 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

50,42 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

45,23992 €

Altres conceptes 5,18008 €

P-47 FR411236 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l 67,23 €

BR411236 u Acacia dealbata de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l 67,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 FR44FA36 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 50 l 63,03 €

BR44FA36 u Prunus dulcis de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 50 l 63,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-49 FR469J3D u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40
a 120 l

129,41 €

BR469J3D u Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l 129,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 FR47A239 u Subministrament de Taxus baccata d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10 a 35 l 50,42 €

BR47A239 u Taxus baccata d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10 a 35 l 50,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 FR4DP2B1 u Subministrament d'Heliotropium en test 20 cm 6,30 €

BR4DP2B1 u Heliotropium en test 20 cm 6,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 FR4FF878 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 25,21 €

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 25,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 FR4FVM41 u Subministrament de Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l 5,25 €

BR4FVM41 u Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l 5,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-54 FR4GKF55 u Subministrament de Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,30 €

BR4GKF56 u Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-55 FR4GKF74 u Subministrament de Murtra d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 7 l 7,98 €

BR4GKF75 u Murtra d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 7 l 7,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 FR4H2431 u Subministrament de Roser trepador en contenidor de 10 l 11,76 €

BR4H2431 u Roser trepador en contenidor de 10 l 11,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-57 FR4H2DA1 u Subministrament de Roser de garlanda en contenidor de 10 l 6,30 €

BR4H2DA1 u Roser de garlanda en contenidor de 10 l 6,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-58 FR4JHPRE u Subministrament de Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 40 l 28,99 €

BR4JHPRE u Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 40 l 28,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 FR4JQP21 u Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l 16,81 €

BR4JQP21 u Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l 16,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 FR614112 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del
30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

27,53 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 2,23856 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 0,66387 €
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B0111000 m3 Aigua 0,06048 €

Altres conceptes 24,56709 €

P-61 FR624122 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, d'1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

85,10 €

B0111000 m3 Aigua 0,11200 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 3,98332 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 1,18401 €

Altres conceptes 79,82067 €

P-62 FR624252 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

106,45 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,46384 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 8,29584 €

B0111000 m3 Aigua 0,22400 €

Altres conceptes 95,46632 €

P-63 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

2,66 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,12679 €

B0111000 m3 Aigua 0,00700 €

Altres conceptes 2,52621 €

P-64 FR66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,26 €

B0111000 m3 Aigua 0,01680 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,28646 €

Altres conceptes 4,95674 €

P-65 FR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

24,49 €

B0111000 m3 Aigua 0,04060 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,67622 €

Altres conceptes 23,77318 €

P-66 G22CK200 PA Excavació manual per rebaix i retirada de terres per recuperar mobiliari d'obra vista de la font,
inclou formació trencaaigües, neteja dels elements, rejuntat de peces i substitució de peces
trencades.

889,44 €

Altres conceptes 889,44000 €

P-67 JARDINERA UT nova jardinera exterior glorieta amb estrcutura de maó calat, acabat arrebossat i aplacat amb
rajola vidriada de color blanc i blau, inclosa excavació i execució rasa de fonamentació de
20x20 cm

457,21 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, per a seguretat i salut

4,50000 €
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B0G1UC02 ut Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cm 9,45000 €

B064100A m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,49000 €

Altres conceptes 427,77000 €

P-68 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,37 €

Altres conceptes 6,37000 €

P-69 K222121C m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT <20) realitzada amb mitjans manuals, tapat
de la rasa un cop pasat el tub i càrrega manual sobre contenidor del material sobrant

65,85 €

Altres conceptes 65,85000 €

P-70 K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,54 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,16500 €

Altres conceptes 1,37500 €

P-71 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora
i dues d'acabat

13,53 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,58120 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 4,57914 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 4,49514 €

Altres conceptes 3,87452 €

P-72 K89AAAJ0 PA Partida alçada a justificar pel pintat d'elements metàl·lics amb oxiron, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (baranes, reixes, passamans, gelosies

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-73 K8ABABC0 m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, i dues d'acabat

4,11 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,17250 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,28578 €

Altres conceptes 3,65172 €

P-74 K973U001 m Encintat amb maó ceràmic manual de 15 cm d'alçada, col·locades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

28,98 €

B97126D1 u Maó ceràmic manual de 15 cm d'alçada 4,87500 €

Altres conceptes 24,10500 €

P-75 K9D11JAK m2 Paviment de rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm, de color vermell,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 clase C3

46,79 €

B0FG2JD3 u Rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm, de color vermell, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

23,25000 €

Altres conceptes 23,54000 €

P-76 L81R3106 m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret 25,29 €

B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en
sacs

1,35488 €

Altres conceptes 23,93512 €

P-77 P9G9-AIY9 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 10 cm de gruix, amb àrid vist de
cantell rodó, cubilot, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant.

35,37 €
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B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiques 15,75000 €

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 2,23250 €

Altres conceptes 17,38750 €

P-78 PAAJUDES PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans auxiliars, transpoerts, grues, gestió de runes,
retirada terres, cànon abocament,...

850,68 €

Sense descomposició 850,68000 €

P-79 PAELEVAD PA Partida alçada a justificar per ajdues al muntatge de l'elevador: adequació barana, accessos,
fossar, obra civil,...

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-80 PAIMPREV PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra. 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-81 PASEGSAL PA Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut de l'obra. 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-82 PASERAFE PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans auxiliars, transports, grues, gestió de runes,
retirada terres, cànon abocament,...

2.400,00 €

Sense descomposició 2.400,00000 €

P-83 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

62,27 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

12,89000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,88830 €

Altres conceptes 46,49170 €

P-84 PK2A-DRJN u Regulador de pressió per reg de 1´´, embridat, muntat entre tubs 87,24 €

BK27-0SVM u Regulador de pressió per reg de 1´´ 60,50000 €

Altres conceptes 26,74000 €

P-85 PN38-HEA9 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1 i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

21,72 €

BN38-H3QA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1 ´´ i preu alt

12,61000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-86 REPOSCER PA Partida alçada a justifica d'actuació general de reposició d'elements ceràmics malmesos en
diferents punts dels jardins d'acord amb la diagnosi de patologies

3.543,07 €

B0G1UC02 ut Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cm 141,75000 €

Altres conceptes 3.401,32000 €

P-87 TOTEMS UT Faristols/tótems informatius model Positive de Happy Lúdic o equivalent, inclou transport a
obra i muntatge

550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €
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MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 18,92000 €

A0121000 h Oficial 1a 19,65000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 19,65000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,38000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,38000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,38000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,75000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,30000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,30000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,79000 €

A012N001 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 23,54000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 22,05000 €

A012N0010 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012N0011 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012N0012 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012N0013 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012N0014 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A012N0015 h Oficial 1a d'obra pública 23,38000 €

A0132000 h Ajudant paleta 20,76000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,76000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,76000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,76000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,84000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,42000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,45000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 20,89000 €

A0140000 h Manobre 15,70000 €

A0140001 h Manobre 16,40000 €

A0140000Y h Manobre 19,52000 €

A01400010 h Manobre 16,40000 €

A01400011 h Manobre 16,40000 €

A01400012 h Manobre 16,40000 €

A01400013 h Manobre 16,40000 €

A01400014 h Manobre 16,40000 €

A01400015 h Manobre 16,40000 €

A01400016 h Manobre 16,40000 €

A01400017 h Manobre 16,40000 €

A01400018 h Manobre 16,40000 €

A01400019 h Manobre 16,40000 €

A0140001A h Manobre 16,40000 €

A0140001B h Manobre 16,40000 €

A0140001C h Manobre 16,40000 €
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A0140001D h Manobre 19,52000 €

A0140001E h Manobre 19,52000 €

A0140001F h Manobre 19,52000 €

A0140001G h Manobre 19,52000 €

A0140001H h Manobre 19,52000 €

A0140001I h Manobre 19,52000 €

A0140001J h Manobre 19,52000 €

A0140001K h Manobre 19,52000 €

A0140001L h Manobre 19,52000 €

A0140001M h Manobre 19,52000 €

A0140001N h Manobre 19,52000 €

A0140001O h Manobre 19,52000 €

A0140001P h Manobre 19,52000 €

A0140001Q h Manobre 19,52000 €

A0140001R h Manobre 19,52000 €

A0140001S h Manobre 19,52000 €

A0140001T h Manobre 19,52000 €

A0140001U h Manobre 19,52000 €

A0140001V h Manobre 19,52000 €

A0140001W h Manobre 19,52000 €

A0140001X h Manobre 19,52000 €

A0140001Y h Manobre 19,52000 €

A0140002Y h Manobre 19,52000 €

A0140003Y h Manobre 19,52000 €

A0140004Y h Manobre 19,52000 €

A0140005Y h Manobre 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,97000 €

A0D-0007 h Manobre 17,79000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 22,03000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 21,31000 €
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C1101400 h Compressor amb quatre martells pneumàtics 21,06000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 42,77000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 58,56000 €

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 39,73000 €

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

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,67000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 27,07000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 42,86000 €

C1502221 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast
vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

39,29000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 35,71000 €

C1503000 h Camió grua 38,17000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 40,18000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 32,66000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,56000 €

C152-003B h Camió grua 38,36000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,44000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,26000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,45000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 4,84000 €

CUBREBLAN ut cubrecantos blan 3,5x20 3,07000 €

CUBREBLAU ut cubrecantos blau 3,5x20 2,24000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,40000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 14,60000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,00000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 32,92000 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 16,32000 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 16,56000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,95000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 86,81000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,18000 €

B064100A m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,96000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

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

50,04000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,77000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,80000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

50,94000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

57,61000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

27,10000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,99000 €

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 8,93000 €

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

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,29000 €

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

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,36000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,00000 €

B0FG2JD3 u Rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20 cm, de color vermell, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

0,93000 €

B0G1UC02 ut Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cm 1,89000 €

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a seguretat i salut

0,18000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,15000 €

B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 42,34000 €

B89Z9000 kg Esmalt martelé 20,96000 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 11,30000 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 6,74000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,90000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,41000 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 20,04000 €
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B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 4,07000 €

B97126D1 u Maó ceràmic manual de 15 cm d'alçada 0,65000 €

B9F2J100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares corbes, de 8 cm de gruix, preu superior 13,52000 €

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiques 100,00000 €

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

187,21000 €

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 12,89000 €

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

20,97000 €

BF22L600 m TE de llautó per a tub de polietilè de 25 mm 3/4, muntat 6,43000 €

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,44000 €

BFW21610 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, per a roscar 5,69000 €

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,86000 €

BFY21610 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´, roscat 0,65000 €

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BG1B0860 u Armari de polièster Thalassa Pla o equivalent de 750x750x300 mm amb porta, finestreta i placa de
muntatge + quadre interior format per:
- 1 carril DIN
- 1 magneto 4P IGA 25A
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E
- 3 magneto 4P C 10A
- 1 magneto 4P C 20 A
- 3 magneto 2P C 10 A
- 1 magneto 2P C 16A
- 4 diferencial 4/40/30
- 3 diferencial 2/40/30
- 8 PIA unipolar 10A
- 8 contactor DIN 2P 16A
- 24 borns carril DIN 16 mm
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar

2.141,23000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,05000 €

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,50000 €

BG315350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,83000 €

BG315650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,65000 €

BGW1B000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster 4,17000 €

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris
RAL9007

716,23000 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris
RAL9007

879,12000 €

BHN15FA4 u Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA 455A-L0105A-04 116,61000 €

BHNH9W50 u Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS 113A-G23X1D-02 o equivalent 58,95000 €
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BHNM1313 u Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO BORA 037A-G23X1D-02 o equivalent 46,57000 €

BHQ51G30 u Projector petit LED tipus DOPO LULÚ 572A-G21X1A-02 o equivalent 42,14000 €

BHQ61G70 u Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb regulació per Bluetooth o equivalent 876,54000 €

BHQ61Q70 u Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 40W 3000K amb regulació per Bluetooth o equivalent 174,53000 €

BHR124DA u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 100 W

694,53000 €

BHR124DB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 150 W

715,21000 €

BHU621A1 u Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de potència 100 W 26,76000 €

BHU621E1 u Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de potència 150 W 27,15000 €

BHV2M000 u Sensor de moviment exterior IP65 per muntatge en superfície 31,72000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 33,66000 €

BHWQ5000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada llum mixta 16,62000 €

BHWQ6000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'halògens metàl·lics 17,93000 €

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm

0,67000 €

BJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 8 estacions

166,39000 €

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

28,00000 €

BJSB1210HB9B u Electrovàlvula PGV, diàmetre 1´´, rosca femella, de PVC, amb solenoide de 9V, configuració en
línia, cabal de 0,23 a 6,81 m3/h, per pressions de 1,38 a 10,34 bar, amb regulador de cabal, tapa
roscada tipus Jar-Top, ref. PGV-101-JTB-9V de la serie Electrovàlvules de RAIN BIRD

34,03000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 2,93000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 3,60000 €

BJSZC410 u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre 8,21000 €

BK27-0SVM u Regulador de pressió per reg de 1´´ 60,50000 €

BLV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 2 m, inclou
fixacions, proteccions, connexionat i obra civil.
- Guia estreta armari 3 m
- Mànegua i instal·lació elèctrica 3m
- Cabina de vidre 3+3
- Replà vidre 3+3
- Clau i polsador replà
- Porta cabina dreta
- Fix lateral porta replà
- Preparat per la intempèrie
- Fossar de 150 mm de fondària
- Estructura metàl·lica per a l'ancoratge de les guies

10.488,72000 €

BN315A20 u Clau de pas de palanca d'acer inoxidable (AISI 316) de diàmetre nominal 3/4´´ i preu alt 11,96000 €

BN38-H3QA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1
´´ i preu alt

12,61000 €

BNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

21,01000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 34,22000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 46,96000 €

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

40,72000 €

BR411236 u Acacia dealbata de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l 67,23000 €

BR44FA36 u Prunus dulcis de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 50 l 63,03000 €
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BR469J3D u Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l 129,41000 €

BR469N2D u Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 300 a 350 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 65
cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

98,82000 €

BR469N3D u Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l 112,71000 €

BR47A239 u Taxus baccata d'alçària de 150 a 175 cm, en contenidor de 10 a 35 l 50,42000 €

BR4DP2B1 u Heliotropium en test 20 cm 6,30000 €

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 25,21000 €

BR4FVD41 u Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l 4,93000 €

BR4FVM41 u Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de 3 l 5,25000 €

BR4GKF56 u Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l 6,30000 €

BR4GKF75 u Murtra d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 7 l 7,98000 €

BR4H2431 u Roser trepador en contenidor de 10 l 11,76000 €

BR4H2DA1 u Roser de garlanda en contenidor de 10 l 6,30000 €

BR4JHPRE u Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 40 l 28,99000 €

BR4JQP21 u Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l 16,81000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 63,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,97000 = 16,97000

Subtotal: 16,97000 16,97000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,44000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

Materials

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

0,250      x 86,81000 = 21,70250

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 14,60000 = 23,79800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,40000 = 0,28000

Subtotal: 45,78050 45,78050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16970

COST DIRECTE 63,92820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,92820

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 131,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,97000 = 17,81850

Subtotal: 17,81850 17,81850

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,44000 = 1,04400

Subtotal: 1,04400 1,04400

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,18000 = 72,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,40000 = 0,28000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 14,60000 = 22,33800

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

0,200      x 86,81000 = 17,36200

Subtotal: 111,98000 111,98000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17819

COST DIRECTE 131,02069

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,02069

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 106,66000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,97000 = 17,81850

Subtotal: 17,81850 17,81850

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,44000 = 1,04400

Subtotal: 1,04400 1,04400

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,18000 = 34,20000

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

0,380      x 86,81000 = 32,98780

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 14,60000 = 20,14800

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,40000 = 0,28000

Subtotal: 87,61580 87,61580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17819

COST DIRECTE 106,65649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,65649

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

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,38000 = 0,11690

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,76000 = 0,10380

Subtotal: 0,22070 0,22070

Materials

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

1,050      x 0,60000 = 0,63000

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

Subtotal: 0,64193 0,64193
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00221

COST DIRECTE 0,86484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86484
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2963BA12 m2 Ferm per a freqüència baixa de trànsit pesat format
per llambordins de formigó de 8 cm de gruix amb
base de formigó HM-20/B/20/I i subbase de tot-u
artificial, sobre esplanada E2

Rend.: 1,000 37,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

F9F2J121 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
irregular amb cares corbes, de gruix 8 cm, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

1,000      x 22,09887 = 22,09887

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

0,200      x 24,17333 = 4,83467

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

0,150      x 73,22075 = 10,98311

Subtotal: 37,91665 37,91665

COST DIRECTE 37,91665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,91665

AJRDESCALAP-1 UT Tancament de jardinera existent per separar-se de la
glorieta, respectar-ne la forma geomètica i allargar els
graons existents de formigó fins a la glorieta

Rend.: 1,000 362,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ajudant paleta 8,000 /R x 20,76000 = 166,08000

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 19,65000 = 157,20000

Subtotal: 323,28000 323,28000

Materials

B064100A m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,310      x 61,96000 = 19,20760

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut

20,000      x 0,18000 = 3,60000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 106,65649 = 15,99847

Subtotal: 38,80607 38,80607

COST DIRECTE 362,08607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,08607
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BANCADESP-2 UT Adequació bancades glorieta: alçar bacs amb filada
de mao calat fins a 40 cm, acabat arrebossat i
rematat amb peça coronament de tova ceràmica en
foram circular

Rend.: 1,000 401,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 9,000 /R x 19,65000 = 176,85000

A0132000 h Ajudant paleta 9,000 /R x 20,76000 = 186,84000

Subtotal: 363,69000 363,69000

Materials

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut

60,000      x 0,18000 = 10,80000

B0FG2JD3 u Rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20
cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

15,000      x 0,93000 = 13,95000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,120      x 106,65649 = 12,79878

Subtotal: 37,54878 37,54878

COST DIRECTE 401,23878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,23878

E2231211P-3 m3 Excavació per caixa paviment de fins a 50 cm de
fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 64,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 15,70000 = 62,80000

Subtotal: 62,80000 62,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,57000

COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37000

EB121JBEP-4 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter

Rend.: 1,000 210,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 19,65000 = 5,89500
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A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,75000 = 9,50000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,84000 = 4,16800

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,70000 = 3,14000

Subtotal: 22,70300 22,70300

Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 33,99000 = 0,33990

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 187,21000 = 187,21000

Subtotal: 187,54990 187,54990

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56758

COST DIRECTE 210,82048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,82048

EHV2M000P-5 u Sensor de moviment exterior IP65 per muntatge en
superfície

Rend.: 1,000 60,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 17,45000 = 13,08750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 20,30000 = 15,22500

Subtotal: 28,31250 28,31250

Materials

BHV2M000 u Sensor de moviment exterior IP65 per muntatge en
superfície

1,000      x 31,72000 = 31,72000

Subtotal: 31,72000 31,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42469

COST DIRECTE 60,45719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,45719

ELV1U010P-6 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia
mural amb un recorregut màxim de 2 m, inclou
fixacions, proteccions, connexionat i obra civil.
- Guia estreta armari 3 m
- Mànegua i instal·lació elèctrica 3m
- Cabina de vidre 3+3
- Replà vidre 3+3
- Clau i polsador replà
- Porta cabina dreta
- Fix lateral porta replà
- Preparat per la intempèrie
- Fossar de 150 mm de fondària
- Estructura metàl·lica per a l'ancoratge de les guies

Rend.: 0,572 11.329,02 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 20,30000 = 567,83217

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 17,45000 = 244,05594

Subtotal: 811,88811 811,88811

Materials

BLV1U010 u Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia
mural amb un recorregut màxim de 2 m, inclou
fixacions, proteccions, connexionat i obra civil.
- Guia estreta armari 3 m
- Mànegua i instal·lació elèctrica 3m
- Cabina de vidre 3+3
- Replà vidre 3+3
- Clau i polsador replà
- Porta cabina dreta
- Fix lateral porta replà
- Preparat per la intempèrie
- Fossar de 150 mm de fondària
- Estructura metàl·lica per a l'ancoratge de les guies

1,000      x 10.488,7200 = 10.488,72000

Subtotal: 10.488,72000 10.488,72000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 28,41608

COST DIRECTE 11.329,02419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.329,02419

ENDESCP-7 UT Enderrocament amb mitjans manuals de graons i
jardinera al peu de la glorieta. Inclou: retirada maons,
retirada còdils, arrencada plantacions, retirada terra
sobrant, càrrega sobre contenidor,...

Rend.: 1,000 94,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,70000 = 94,20000

Subtotal: 94,20000 94,20000

COST DIRECTE 94,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,20000

ENDJARDINP-8 UT Enderrocament amb mitjans manuals de jardinera al
peu de la glorieta. Inclou: retirada maons, arrencada
plantacions, retirada terra sobrant, càrrega sobre
contenidor,...

Rend.: 1,000 109,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 15,70000 = 109,90000

Subtotal: 109,90000 109,90000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 109,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,90000

ESTRUCPOUP-9 PA Construcció i muntatge d'estructura de fusta del pou
segons disseny original consistent en 8 travessers de
fusta tractada per a la intempèrie i pintada de color
blau resistent a la humitat i als agents meteorològics.
S'inclouen els suports, ancoratges i ferratges d'acer
inoxidable.

Rend.: 1,000 930,00 €

COST DIRECTE 930,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 930,0000

________________________________________________________________________________________________________________

F2168943P-10 m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de
ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 16,97000 = 5,93950

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,70000 = 5,49500

Subtotal: 11,43450 11,43450

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,350 /R x 3,26000 = 1,14100

Subtotal: 1,14100 1,14100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17152

COST DIRECTE 12,74702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,74702

F227T00FP-11 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, manual

Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 15,70000 = 1,09900

Subtotal: 1,09900 1,09900

Maquinària

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 0,070 /R x 39,73000 = 2,78110

Subtotal: 2,78110 2,78110
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COST DIRECTE 3,88010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,88010

F24120AAP-12 PA Transports d'elements de jardineria a obra (terrea
vegetal, arbres, arbustives,...) i manipulació en zones
de difícil accés.

Rend.: 0,150 285,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 1,000 /R x 42,86000 = 285,73333

Subtotal: 285,73333 285,73333

COST DIRECTE 285,73333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,73333

F31522G3P-13 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 79,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 15,70000 = 6,90800

Subtotal: 6,90800 6,90800

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 65,80000 = 72,38000

Subtotal: 72,38000 72,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10362

COST DIRECTE 79,39162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,39162

F31B3000P-14 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,76000 = 0,16608

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,38000 = 0,14028

Subtotal: 0,30636 0,30636

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,17000 = 0,00597
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86484 = 0,86484

Subtotal: 0,87081 0,87081

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00460

COST DIRECTE 1,18177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18177

F618681LP-15 m2 Paret de gruix 20 cm i alçària <= 1 m, de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, per
a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4

Rend.: 1,000 24,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 18,79000 = 7,51600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,70000 = 3,14000

Subtotal: 10,65600 10,65600

Materials

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,5001      x 1,00000 = 12,50010

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 106,65649 = 1,34387

Subtotal: 13,84397 13,84397

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26640

COST DIRECTE 24,76637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,76637

F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 24,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,70000 = 0,78500

Subtotal: 0,78500 0,78500

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 35,71000 = 0,89275

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 67,39000 = 2,02170

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

Subtotal: 4,96405 4,96405

Materials
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B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,95000 = 18,34250

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,40000 = 0,07000

Subtotal: 18,41250 18,41250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01178

COST DIRECTE 24,17333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,17333

F923U002P-16 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de
granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 0,500 54,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 15,70000 = 2,19800

Subtotal: 2,19800 2,19800

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 67,39000 = 2,69560

C1502221 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

0,190 /R x 39,29000 = 14,93020

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,56000 = 4,09920

Subtotal: 21,72500 21,72500

Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 1,850      x 16,32000 = 30,19200

Subtotal: 30,19200 30,19200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03297

COST DIRECTE 54,14797
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,14797

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 73,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 15,70000 = 7,06500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 18,79000 = 2,81850

Subtotal: 9,88350 9,88350

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,41000 = 0,66150

Subtotal: 0,66150 0,66150
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Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 59,55000 = 62,52750

Subtotal: 62,52750 62,52750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14825

COST DIRECTE 73,22075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,22075

F936NM51P-17 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 88,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 18,79000 = 4,69750

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 15,70000 = 11,77500

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 16,97000 = 4,24250

Subtotal: 20,71500 20,71500

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

C2005000 h Regle vibratori 0,250 /R x 4,41000 = 1,10250

Subtotal: 7,24250 7,24250

Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 57,61000 = 60,49050

Subtotal: 60,49050 60,49050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31073

COST DIRECTE 88,75873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,75873

F9B4UA50P-18 ml Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cmx, col·locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 34,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 19,65000 = 15,72000

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 15,70000 = 6,28000

Subtotal: 22,00000 22,00000

Materials
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B0G1UC02 ut Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cm 5,500      x 1,89000 = 10,39500

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

0,030      x 63,92820 = 1,91785

Subtotal: 12,31285 12,31285

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33000

COST DIRECTE 34,64285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,64285

F9F2J121 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
irregular amb cares corbes, de gruix 8 cm, preu
superior, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

Rend.: 1,000 22,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,70000 = 3,92500

A0150000 h Manobre especialista 0,020 /R x 16,97000 = 0,33940

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,135 /R x 18,79000 = 2,53665

Subtotal: 6,80105 6,80105

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 5,67000 = 0,11340

Subtotal: 0,11340 0,11340

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076      x 17,00000 = 1,29200

B9F2J100 m2 Llambordí de formigó de forma irregular amb cares
corbes, de 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 13,52000 = 13,79040

Subtotal: 15,08240 15,08240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10202

COST DIRECTE 22,09887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09887

F9Z4A615P-19 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 0,330 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 20,76000 = 1,13236

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 23,38000 = 1,27527

Subtotal: 2,40763 2,40763

Materials
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B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,36000 = 1,63200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0122      x 1,17000 = 0,01427

Subtotal: 1,64627 1,64627

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03611

COST DIRECTE 4,09001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09001

FDG51357P-20 m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 0,703 9,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,70000 = 2,23329

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,65000 = 2,79516

Subtotal: 5,02845 5,02845

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,050      x 1,05000 = 1,10250

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

0,066      x 50,04000 = 3,30264

Subtotal: 4,40514 4,40514

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07543

COST DIRECTE 9,50902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50902

FDG52357P-21 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 0,698 11,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 15,70000 = 2,69914

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 19,65000 = 3,37822

Subtotal: 6,07736 6,07736

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 1,05000 = 2,20500
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 50,04000 = 3,30264

Subtotal: 5,50764 5,50764

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09116

COST DIRECTE 11,67616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,67616

FDKZH9B4P-22 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 200x300 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 0,660 39,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,70000 = 8,32576

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 18,79000 = 9,96439

Subtotal: 18,29015 18,29015

Materials

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 20,97000 = 20,97000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 27,10000 = 0,08672

Subtotal: 21,05672 21,05672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27435

COST DIRECTE 39,62122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,62122

FF22L611P-23 m TE de llautó per a tub de polietilè de 25 mm 3/4,
muntat

Rend.: 0,715 15,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,45000 = 4,02692

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 20,30000 = 4,68462

Subtotal: 8,71154 8,71154

Materials

B0A71E00 u Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,330      x 0,29000 = 0,09570

BF22L600 m TE de llautó per a tub de polietilè de 25 mm 3/4,
muntat

1,020      x 6,43000 = 6,55860

Subtotal: 6,65430 6,65430
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13067

COST DIRECTE 15,49651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49651

FFB15655P-24 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,482 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 20,30000 = 1,84919

A013M000 h Ajudant muntador 0,135 /R x 17,45000 = 1,58957

Subtotal: 3,43876 3,43876

Materials

BFB15600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,44000 = 2,48880

BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,86000 = 0,85800

BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 3,36680 3,36680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05158

COST DIRECTE 6,85714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85714

FG1B0862P-25 u Armari de polièster Thalassa Pla o equivalent de
750x750x300 mm amb porta, finestreta i placa de
muntatge + quadre interior format per:
- 1 carril DIN
- 1 magneto 4P IGA 25A
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E
- 3 magneto 4P C 10A
- 1 magneto 4P C 20 A
- 3 magneto 2P C 10 A
- 1 magneto 2P C 16A
- 4 diferencial 4/40/30
- 3 diferencial 2/40/30
- 8 PIA unipolar 10A
- 8 contactor DIN 2P 16A
- 24 borns carril DIN 16 mm
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar

Rend.: 1,000 3.289,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 30,000 /R x 20,30000 = 609,00000

A013H000 h Ajudant electricista 30,000 /R x 17,42000 = 522,60000

Subtotal: 1.131,60000 1.131,60000

Materials

BG1B0860 u Armari de polièster Thalassa Pla o equivalent de
750x750x300 mm amb porta, finestreta i placa de
muntatge + quadre interior format per:
- 1 carril DIN
- 1 magneto 4P IGA 25A
- 8 caixa seccionadora Claved 1468E
- 3 magneto 4P C 10A
- 1 magneto 4P C 20 A
- 3 magneto 2P C 10 A
- 1 magneto 2P C 16A
- 4 diferencial 4/40/30
- 3 diferencial 2/40/30
- 8 PIA unipolar 10A
- 8 contactor DIN 2P 16A
- 24 borns carril DIN 16 mm
- 1 rellotge ASTRO 2CH ORBIS o similar

1,000      x 2.141,23000 = 2.141,23000

Subtotal: 2.141,23000 2.141,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 16,97400

COST DIRECTE 3.289,80400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.289,80400

FG315334P-26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 17,42000 = 0,26130

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 20,30000 = 0,30450

Subtotal: 0,56580 0,56580

Materials

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,50000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00849

COST DIRECTE 2,10429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10429
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FG315354P-27 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,42000 = 0,69680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,30000 = 0,81200

Subtotal: 1,50880 1,50880

Materials

BG315350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,83000 = 2,88660

Subtotal: 2,88660 2,88660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02263

COST DIRECTE 4,41803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41803

FG315654P-28 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,42000 = 0,69680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 20,30000 = 0,81200

Subtotal: 1,50880 1,50880

Materials

BG315650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 4,65000 = 4,74300

Subtotal: 4,74300 4,74300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02263

COST DIRECTE 6,27443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27443
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FHM11F22P-29 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris RAL9007,
col·locada sobre dau de formigó (executat a part).

Rend.: 1,000 923,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,70000 = 31,40000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 20,30000 = 40,60000

Subtotal: 106,84000 106,84000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 2,000 /R x 32,66000 = 65,32000

Subtotal: 65,32000 65,32000

Materials

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris RAL9007

1,000      x 716,23000 = 716,23000

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 33,66000 = 33,66000

Subtotal: 749,89000 749,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60260

COST DIRECTE 923,65260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 923,65260

FHM11J22P-30 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris RAL9007,
col·locada sobre dau de formigó (executat a part).

Rend.: 1,000 1.162,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,70000 = 31,40000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 20,30000 = 40,60000

Subtotal: 106,84000 106,84000

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 2,000 /R x 32,66000 = 65,32000

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 38,17000 = 76,34000

Subtotal: 141,66000 141,66000

Materials

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
cilíndrica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN
40-5, diàmtre 135 mm, pintada gris RAL9007

1,000      x 879,12000 = 879,12000
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BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 33,66000 = 33,66000

Subtotal: 912,78000 912,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,60260

COST DIRECTE 1.162,88260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.162,88260

FHN15FA4P-31 u Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA
455A-L0105A-04 o equivalent

Rend.: 1,000 193,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 20,30000 = 40,60000

Subtotal: 75,44000 75,44000

Materials

BHN15FA4 u Balissa jardí LED tipus DOPO SIBILA
455A-L0105A-04

1,000      x 116,61000 = 116,61000

Subtotal: 116,61000 116,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13160

COST DIRECTE 193,18160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,18160

FHNH9W53P-32 u Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS
113A-G23X1D-02 o equivalent

Rend.: 1,000 106,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 20,30000 = 25,37500

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 17,42000 = 21,77500

Subtotal: 47,15000 47,15000

Materials

BHNH9W50 u Projector submergible LED 12V tipus DOPO FOCUS
113A-G23X1D-02 o equivalent

1,000      x 58,95000 = 58,95000

Subtotal: 58,95000 58,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70725

COST DIRECTE 106,80725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,80725
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FHNM1313P-33 u Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO
BORA 037A-G23X1D-02 o equivalent

Rend.: 1,000 104,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 20,30000 = 30,45000

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 17,42000 = 26,13000

Subtotal: 56,58000 56,58000

Materials

BHNM1313 u Aplic encastat de terra LED 3000K tipus DOPO
BORA 037A-G23X1D-02 o equivalent

1,000      x 46,57000 = 46,57000

Subtotal: 46,57000 46,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84870

COST DIRECTE 103,99870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,99870

FHQ51G34P-34 u Projector petit LED tipus DOPO LULÚ
572A-G21X1A-02 o equivalent

Rend.: 1,000 99,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 20,30000 = 30,45000

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 17,42000 = 26,13000

Subtotal: 56,58000 56,58000

Materials

BHQ51G30 u Projector petit LED tipus DOPO LULÚ
572A-G21X1A-02 o equivalent

1,000      x 42,14000 = 42,14000

Subtotal: 42,14000 42,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84870

COST DIRECTE 99,56870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,56870

FHQ61G74P-35 u Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb
regulació per Bluetooth o equivalent

Rend.: 1,000 991,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 17,42000 = 52,26000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 20,30000 = 60,90000

Subtotal: 113,16000 113,16000

Materials

BHQ61G70 u Projector NORFEUS NFS-PDL-1 100W RGBW amb
regulació per Bluetooth o equivalent

1,000      x 876,54000 = 876,54000
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Subtotal: 876,54000 876,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,69740

COST DIRECTE 991,39740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 991,39740

FHQ61Q74P-36 u Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 40W 3000K
amb regulació per Bluetooth o equivalent

Rend.: 1,000 251,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 20,30000 = 40,60000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,42000 = 34,84000

Subtotal: 75,44000 75,44000

Materials

BHQ61Q70 u Projector NORFEUS NFS-PDL-Micro 40W 3000K
amb regulació per Bluetooth o equivalent

1,000      x 174,53000 = 174,53000

Subtotal: 174,53000 174,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13160

COST DIRECTE 251,10160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,10160

FHR124HAP-37 u Dau de formigó de 60x60x60 cm per base de columna
de 4 m i de 6 m

Rend.: 1,000 53,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 15,70000 = 11,77500

A013H000 h Ajudant electricista 0,750 /R x 17,42000 = 13,06500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 20,30000 = 15,22500

Subtotal: 40,06500 40,06500

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,216      x 58,77000 = 12,69432

Subtotal: 12,69432 12,69432

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00163

COST DIRECTE 53,76095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,76095
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FHR124HBP-38 u Dau de formigó de 30x30x30 cm per base de balises,
tótems,...

Rend.: 1,000 28,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 17,42000 = 8,71000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 20,30000 = 10,15000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 15,70000 = 7,85000

Subtotal: 26,71000 26,71000

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,027      x 58,77000 = 1,58679

Subtotal: 1,58679 1,58679

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66775

COST DIRECTE 28,96454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,96454

FJS51632P-39 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 0,609 2,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 17,45000 = 0,97422

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 20,30000 = 1,13333

Subtotal: 2,10755 2,10755

Materials

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS51630 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

1,050      x 0,67000 = 0,70350

Subtotal: 0,72350 0,72350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05269

COST DIRECTE 2,88374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88374
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FJSA1081P-40 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 189,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 20,30000 = 22,33000

Subtotal: 22,33000 22,33000

Materials

BJSA1081 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat al programador, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 8 estacions

1,000      x 166,39000 = 166,39000

Subtotal: 166,39000 166,39000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55825

COST DIRECTE 189,27825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,27825

FJSB1311P-41 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 0,754 58,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,30000 = 26,92308

Subtotal: 26,92308 26,92308

Materials

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 3,60000 = 3,60000

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 28,00000 = 28,00000

Subtotal: 31,60000 31,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40385

COST DIRECTE 58,92693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,92693
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FJSB1211HB9BP-42 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V
ref. PGV-101-JTB-9V de la serie Electrovàlvules de
RAIN BIRD , per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Rend.: 0,344 81,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 20,30000 = 44,25872

Subtotal: 44,25872 44,25872

Materials

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 2,93000 = 2,93000

BJSB1210H u Electrovàlvula PGV, diàmetre 1´´, rosca femella, de
PVC, amb solenoide de 9V, configuració en línia,
cabal de 0,23 a 6,81 m3/h, per pressions de 1,38 a
10,34 bar, amb regulador de cabal, tapa roscada tipus
Jar-Top, ref. PGV-101-JTB-9V de la serie
Electrovàlvules de RAIN BIRD

1,000      x 34,03000 = 34,03000

Subtotal: 36,96000 36,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66388

COST DIRECTE 81,88260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,88260

FJSZC41RP-43 PA Execució completa d'instal·lació d'aigua per a les
fonts ornamentals, inclou mà d'obra i petit material
auxiliar (regletes, brides, silicona, tornilleria,...).

Rend.: 1,000 2.069,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 54,000 /R x 20,30000 = 1.096,20000

A013M000 h Ajudant muntador 54,000 /R x 17,45000 = 942,30000

Subtotal: 2.038,50000 2.038,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 30,57750

COST DIRECTE 2.069,07750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.069,07750

FN315A24P-44 u Clau de pas de palanca d'acer inoxidable (AISI 316)
de diàmetre nominal 3/4´´ i preu alt muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 0,533 29,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 20,30000 = 9,52158

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 17,45000 = 8,18480
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Subtotal: 17,70638 17,70638

Materials

BN315A20 u Clau de pas de palanca d'acer inoxidable (AISI 316)
de diàmetre nominal 3/4´´ i preu alt

1,000      x 11,96000 = 11,96000

Subtotal: 11,96000 11,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26560

COST DIRECTE 29,93198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,93198

FNER1451P-45 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

Rend.: 0,841 31,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 17,45000 = 4,77229

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 20,30000 = 5,55172

Subtotal: 10,32401 10,32401

Materials

BNER1451 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

1,000      x 21,01000 = 21,01000

Subtotal: 21,01000 21,01000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25810

COST DIRECTE 31,59211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,59211

FR3P2153P-46 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Rend.: 2,048 50,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,270 /R x 20,89000 = 2,75405

Subtotal: 2,75405 2,75405

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /R x 42,77000 = 2,38284

Subtotal: 2,38284 2,38284

Materials

BR3P2150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 40,72000 = 45,23992
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Subtotal: 45,23992 45,23992

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04131

COST DIRECTE 50,41812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,41812

FR411236P-47 u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 8
a 10 cm, en contenidor de 15 l

Rend.: 1,000 67,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR411236 u Acacia dealbata de perímetre de 8 a 10 cm, en
contenidor de 15 l

1,000      x 67,23000 = 67,23000

Subtotal: 67,23000 67,23000

COST DIRECTE 67,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,23000

FR44FA36P-48 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 12
a 14 cm, en contenidor de 50 l

Rend.: 1,000 63,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44FA36 u Prunus dulcis de perímetre de 12 a 14 cm, en
contenidor de 50 l

1,000      x 63,03000 = 63,03000

Subtotal: 63,03000 63,03000

COST DIRECTE 63,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,03000

FR469J3DP-49 u Subministrament de Cupressus sempervirens
d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

Rend.: 1,000 129,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR469J3D u Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm,
en contenidor de 40 a 120 l

1,000      x 129,41000 = 129,41000

Subtotal: 129,41000 129,41000

COST DIRECTE 129,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,41000
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FR469N2D u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta
d'alçària de 300 a 350 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 98,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR469N2D u Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 300 a
350 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 65 cm i
profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 98,82000 = 98,82000

Subtotal: 98,82000 98,82000

COST DIRECTE 98,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,82000

FR469N3D u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta
d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

Rend.: 1,000 112,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR469N3D u Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 300 a
350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

1,000      x 112,71000 = 112,71000

Subtotal: 112,71000 112,71000

COST DIRECTE 112,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,71000

FR47A239P-50 u Subministrament de Taxus baccata d'alçària de 150 a
175 cm, en contenidor de 10 a 35 l

Rend.: 1,000 50,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR47A239 u Taxus baccata d'alçària de 150 a 175 cm, en
contenidor de 10 a 35 l

1,000      x 50,42000 = 50,42000

Subtotal: 50,42000 50,42000

COST DIRECTE 50,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,42000

FR4DP2B1P-51 u Subministrament d'Heliotropium en test 20 cm Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4DP2B1 u Heliotropium en test 20 cm 1,000      x 6,30000 = 6,30000
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Subtotal: 6,30000 6,30000

COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30000

FR4FF878P-52 u Subministrament de Nerium oleander d'alçària de 80
a 100 cm, en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 25,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4FF878 u Nerium oleander d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l

1,000      x 25,21000 = 25,21000

Subtotal: 25,21000 25,21000

COST DIRECTE 25,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,21000

FR4FVD41 u Subministrament de Parthenocissus quinquefolia en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4FVD41 u Parthenocissus quinquefolia en contenidor de 3 l 1,000      x 4,93000 = 4,93000

Subtotal: 4,93000 4,93000

COST DIRECTE 4,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93000

FR4FVM41P-53 u Subministrament de Parthenocissus tricuspidata
Veitchii en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 5,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4FVM41 u Parthenocissus tricuspidata Veitchii en contenidor de
3 l

1,000      x 5,25000 = 5,25000

Subtotal: 5,25000 5,25000

COST DIRECTE 5,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25000
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FR4GKF55P-54 u Subministrament de Pittosporum tobira Nanum
d'alçària de 40 a 50 cm, en contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GKF56 u Pittosporum tobira Nanum d'alçària de 40 a 50 cm, en
contenidor de 5 l

1,000      x 6,30000 = 6,30000

Subtotal: 6,30000 6,30000

COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30000

FR4GKF74P-55 u Subministrament de Murtra d'alçària de 30 a 40 cm,
en contenidor de 7 l

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GKF75 u Murtra d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 7 l 1,000      x 7,98000 = 7,98000

Subtotal: 7,98000 7,98000

COST DIRECTE 7,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98000

FR4H2431P-56 u Subministrament de Roser trepador en contenidor de
10 l

Rend.: 1,000 11,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2431 u Roser trepador en contenidor de 10 l 1,000      x 11,76000 = 11,76000

Subtotal: 11,76000 11,76000

COST DIRECTE 11,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76000

FR4H2DA1P-57 u Subministrament de Roser de garlanda en contenidor
de 10 l

Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2DA1 u Roser de garlanda en contenidor de 10 l 1,000      x 6,30000 = 6,30000

Subtotal: 6,30000 6,30000
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COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30000

FR4JHPREP-58 u Subministrament de Viburnum tinus Eve Price
d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 40 l

Rend.: 1,000 28,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JHPRE u Viburnum tinus Eve Price d'alçària de 80 a 100 cm,
en contenidor de 40 l

1,000      x 28,99000 = 28,99000

Subtotal: 28,99000 28,99000

COST DIRECTE 28,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99000

FR4JQP21P-59 u Subministrament de Wisteria sinensis Prolific en
contenidor de 5 l

Rend.: 1,000 16,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JQP21 u Wisteria sinensis Prolific en contenidor de 5 l 1,000      x 16,81000 = 16,81000

Subtotal: 16,81000 16,81000

COST DIRECTE 16,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,81000

FR614112P-60 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 27,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,050 /R x 22,05000 = 1,10250

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,025 /R x 23,54000 = 0,58850

A013P000 h Ajudant jardiner 0,900 /R x 20,89000 = 18,80100

Subtotal: 20,49200 20,49200

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,060 /R x 35,71000 = 2,14260

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,060 /R x 27,07000 = 1,62420
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Subtotal: 3,76680 3,76680

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0432      x 1,40000 = 0,06048

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0194      x 34,22000 = 0,66387

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,068      x 32,92000 = 2,23856

Subtotal: 2,96291 2,96291

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30738

COST DIRECTE 27,52909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,52909

FR624122P-61 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor,
d'1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació
de clot de plantació de 80x80x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,084 85,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,600 /R x 22,05000 = 12,20480

A013P000 h Ajudant jardiner 2,800 /R x 20,89000 = 53,95941

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,300 /R x 23,54000 = 6,51476

Subtotal: 72,67897 72,67897

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,070 /R x 35,71000 = 2,30600

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 27,07000 = 3,74585

Subtotal: 6,05185 6,05185

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,080      x 1,40000 = 0,11200

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,121      x 32,92000 = 3,98332

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0346      x 34,22000 = 1,18401

Subtotal: 5,27933 5,27933

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09018

COST DIRECTE 85,10033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,10033
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FR624252P-62 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor,
de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació
de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,440 106,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,900 /R x 22,05000 = 13,78125

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,450 /R x 23,54000 = 7,35625

A013P000 h Ajudant jardiner 4,200 /R x 20,89000 = 60,92917

Subtotal: 82,06667 82,06667

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,18000 = 4,18542

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 27,07000 = 4,51167

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,140 /R x 35,71000 = 3,47181

Subtotal: 12,16890 12,16890

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,40000 = 0,22400

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,252      x 32,92000 = 8,29584

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,072      x 34,22000 = 2,46384

Subtotal: 10,98368 10,98368

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23100

COST DIRECTE 106,45025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,45025

FR66222BP-63 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,334 2,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 23,54000 = 0,15882

A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 /R x 20,89000 = 2,03576

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 22,05000 = 0,29753

Subtotal: 2,49211 2,49211

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027      x 46,96000 = 0,12679

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,40000 = 0,00700
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Subtotal: 0,13379 0,13379

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03738

COST DIRECTE 2,66328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66328

FR66244BP-64 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació
de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,475 5,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,280 /R x 20,89000 = 3,96556

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 23,54000 = 0,31919

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,040 /R x 22,05000 = 0,59797

Subtotal: 4,88272 4,88272

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0061      x 46,96000 = 0,28646

B0111000 m3 Aigua 0,012      x 1,40000 = 0,01680

Subtotal: 0,30326 0,30326

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07324

COST DIRECTE 5,25922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25922

FR66266BP-65 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 0,964 24,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 22,05000 = 1,82988

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 23,54000 = 0,97676

A013P000 h Ajudant jardiner 0,760 /R x 20,89000 = 16,46929

Subtotal: 19,27593 19,27593

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 27,07000 = 4,21214

Subtotal: 4,21214 4,21214

Materials



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

B0111000 m3 Aigua 0,029      x 1,40000 = 0,04060

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0144      x 46,96000 = 0,67622

Subtotal: 0,71682 0,71682

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28914

COST DIRECTE 24,49403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,49403

G22CK200P-66 PA Excavació manual per rebaix i retirada de terres per
recuperar mobiliari d'obra vista de la font, inclou
formació trencaaigües, neteja dels elements, rejuntat
de peces i substitució de peces trencades.

Rend.: 1,000 889,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 18,000 /R x 15,70000 = 282,60000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,000 /R x 18,79000 = 338,22000

MATERIALF PA Previsió a justificar per material de rejuntat de peces i
substitució de peces trencades

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 18,62460

COST DIRECTE 889,44460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 889,44460

JARDINERAP-67 UT nova jardinera exterior glorieta amb estrcutura de
maó calat, acabat arrebossat i aplacat amb rajola
vidriada de color blanc i blau, inclosa excavació i
execució rasa de fonamentació de 20x20 cm

Rend.: 1,000 457,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ajudant paleta 10,000 /R x 20,76000 = 207,60000

A0122000 h Oficial 1a paleta 10,000 /R x 19,65000 = 196,50000

Subtotal: 404,10000 404,10000

Materials

B0G1UC02 ut Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cm 5,000      x 1,89000 = 9,45000

B064100A m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250      x 61,96000 = 15,49000

B1Z0P2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut

25,000      x 0,18000 = 4,50000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,100      x 106,65649 = 10,66565
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B0G1UC03 ut Rajoleta blanca ceràmica de 20x20 cm 5,000      x 2,60000 = 13,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

COST DIRECTE 457,20565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,20565

K2194421P-68 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 0,750 6,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,70000 = 6,28000

Subtotal: 6,28000 6,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09420

COST DIRECTE 6,37420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37420

K222121CP-69 m3 Excavació de rasa per a reg en terreny fluix (SPT
<20) realitzada amb mitjans manuals, tapat de la rasa
un cop pasat el tub i càrrega manual sobre contenidor
del material sobrant

Rend.: 0,847 65,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 15,70000 = 64,87603

Subtotal: 64,87603 64,87603

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,97314

COST DIRECTE 65,84917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,84917

K7B21A0LP-70 m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 0,750 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 23,38000 = 0,93520

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 20,76000 = 0,41520

Subtotal: 1,35040 1,35040

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,15000 = 0,16500

Subtotal: 0,16500 0,16500



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02026

COST DIRECTE 1,53566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53566

K898DFM0P-71 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 23,38000 = 3,50700

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140

Subtotal: 3,81840 3,81840

Materials

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 0,3978      x 11,30000 = 4,49514

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,2285      x 20,04000 = 4,57914

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 4,07000 = 0,58120

Subtotal: 9,65548 9,65548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05728

COST DIRECTE 13,53116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,53116

K89AAAJ0P-72 PA Partida alçada a justificar pel pintat d'elements
metàl·lics amb oxiron, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat (baranes, reixes,
passamans, gelosies

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

K8ABABC0P-73 m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, i dues d'acabat

Rend.: 0,430 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,007 /R x 20,76000 = 0,33795

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,060 /R x 23,38000 = 3,26233

Subtotal: 3,60028 3,60028

Materials

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,0424      x 6,74000 = 0,28578

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,025      x 6,90000 = 0,17250



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,45828 0,45828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05400

COST DIRECTE 4,11256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11256

K973U001P-74 m Encintat amb maó ceràmic manual de 15 cm d'alçada,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 28,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,650 /R x 19,65000 = 12,77250

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 15,70000 = 10,20500

Subtotal: 22,97750 22,97750

Materials

B97126D1 u Maó ceràmic manual de 15 cm d'alçada 7,500      x 0,65000 = 4,87500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,006      x 131,02069 = 0,78612

Subtotal: 5,66112 5,66112

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34466

COST DIRECTE 28,98328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,98328

K9D11JAKP-75 m2 Paviment de rajola catalana terracota forma
quadrada, de 20x20 cm, de color vermell, col·locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 clase C3

Rend.: 0,570 46,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,430 /R x 19,65000 = 14,82368

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 15,70000 = 5,78421

Subtotal: 20,60789 20,60789

Materials

B0FG2JD3 u Rajola catalana terracota forma quadrada, de 20x20
cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

25,000      x 0,93000 = 23,25000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 131,02069 = 2,62041

Subtotal: 25,87041 25,87041
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30912

COST DIRECTE 46,78742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,78742

L81R3106P-76 m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret Rend.: 1,000 25,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 19,65000 = 23,58000

Subtotal: 23,58000 23,58000

Materials

B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,032      x 42,34000 = 1,35488

Subtotal: 1,35488 1,35488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35370

COST DIRECTE 25,28858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,28858

P9G9-AIY9P-77 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment
continu, de 10 cm de gruix, amb àrid vist de cantell
rodó, cubilot, reglejat, acabat superficial amb
tractament desactivant.

Rend.: 1,000 35,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 17,79000 = 3,91380

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,31000 = 3,19650

Subtotal: 7,11030 7,11030

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 4,84000 = 0,24200

C1502221 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

0,250 /R x 39,29000 = 9,82250

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 4,45000 = 0,10680

Subtotal: 10,17130 10,17130

Materials

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb
fibres sintètiques

0,1575      x 100,00000 = 15,75000

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 8,93000 = 2,23250

Subtotal: 17,98250 17,98250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10665

COST DIRECTE 35,37075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,37075

PAAJUDES01P-78 PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans
auxiliars, transpoerts, grues, gestió de runes, retirada
terres, cànon abocament,...

Rend.: 1,000 850,68 €

COST DIRECTE 850,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,6800

________________________________________________________________________________________________________________

PAELEVADORP-79 PA Partida alçada a justificar per ajdues al muntatge de
l'elevador: adequació barana, accessos, fossar, obra
civil,...

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PAIMPREVP-80 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra. Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASEGSALP-81 PA Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i
salut de l'obra.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PASERAFEP-82 PA Partida alçada a justificar per ajudes, mitjans
auxiliars, transports, grues, gestió de runes, retirada
terres, cànon abocament,...

Rend.: 1,000 2.400,00 €

COST DIRECTE 2.400,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.400,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PDK4-AJS7P-83 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 0,786 62,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 17,79000 = 22,63359

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 21,31000 = 13,55598
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Subtotal: 36,18957 36,18957

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 38,36000 = 9,76081

Subtotal: 9,76081 9,76081

Materials

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 50,94000 = 2,88830

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 12,89000 = 12,89000

Subtotal: 15,77830 15,77830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54284

COST DIRECTE 62,27152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,27152

PK2A-DRJNP-84 u Regulador de pressió per reg de 1´´, embridat, muntat
entre tubs

Rend.: 1,943 87,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,250 /R x 22,03000 = 14,17267

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,250 /R x 18,92000 = 12,17190

Subtotal: 26,34457 26,34457

Materials

BK27-0SVM u Regulador de pressió per reg de 1´´ 1,000      x 60,50000 = 60,50000

Subtotal: 60,50000 60,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39517

COST DIRECTE 87,23974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,23974

PN38-HEA9P-85 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 i preu
alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,369 21,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 18,92000 = 4,14609

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 22,03000 = 4,82761

Subtotal: 8,97370 8,97370

Materials

BN38-H3QA u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´ i
preu alt

1,000      x 12,61000 = 12,61000
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Subtotal: 12,61000 12,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13461

COST DIRECTE 21,71831
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,71831

REPOSCERAMP-86 PA Partida alçada a justifica d'actuació general de
reposició d'elements ceràmics malmesos en diferents
punts dels jardins d'acord amb la diagnosi de
patologies

Rend.: 1,000 3.543,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 60,000 /R x 19,65000 = 1.179,00000

A0132000 h Ajudant paleta 60,000 /R x 20,76000 = 1.245,60000

Subtotal: 2.424,60000 2.424,60000

Maquinària

CUBREBLA ut cubrecantos blau 3,5x20 15,000 /R x 2,24000 = 33,60000

CUBREBLA ut cubrecantos blan 3,5x20 15,000 /R x 3,07000 = 46,05000

Subtotal: 79,65000 79,65000

Materials

B0G1UC02 ut Rajoleta blava ceràmica de 20x20 cm 75,000      x 1,89000 = 141,75000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

3,000      x 106,65649 = 319,96947

SENEFA ut Senefa blava B 7x15 cm 20,000      x 9,38000 = 187,60000

GELSOTAR ut Gelosia corba terracota vermella 17x9x10 30,000      x 3,15000 = 94,50000

MITJACANY ut Mitja canya 20x6 cm blava 40,000      x 2,50000 = 100,00000

B0G1UC03 ut Rajoleta blanca ceràmica de 20x20 cm 75,000      x 2,60000 = 195,00000

Subtotal: 577,10000 577,10000

COST DIRECTE 3.543,06947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.543,06947

TOTEMSP-87 UT Faristols/tótems informatius model Positive de Happy
Lúdic o equivalent, inclou transport a obra i muntatge

Rend.: 1,000 550,00 €

COST DIRECTE 550,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,0000

________________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS JARDINS TORRE FOLCH
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

ALTRES

B0G1UC03 ut Rajoleta blanca ceràmica de 20x20 cm 2,60000 €

GELSOTARRA ut Gelosia corba terracota vermella 17x9x10 3,15000 €

MATERIALFON PA Previsió a justificar per material de rejuntat de peces i substitució de peces trencades 250,00000 €

MITJACANYA ut Mitja canya 20x6 cm blava 2,50000 €

SENEFA ut Senefa blava B 7x15 cm 9,38000 €
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ANNEX 5 – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, desenvolupa la problemàtica 

específica de seguretat del Projecte de restauració dels Jardins de la Torre Folch  

, i es redacta d'acord amb les característiques assenyalades en el Reial decret 

1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 

d'aquest Reial decret. 

 
SITUACIÓ DE LES OBRES. 
Les obres a les que fa referència el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

desenvolupa la problemàtica especifica de les obres a realitzar als Jardins de 

la Torre Folch a l’Avinguda Catalunya 200 / carrer del Castell 8, amb codi postal 08184 

de Palau-solità i Plegamans. 

 
PROPIETAT. 
L’equipament és propietat de l’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS. 

amb el CIF: P-0815500-D amb domicili a la Plaça de la Vila núm. 1,  08184 Palau-

Solità i Plegamans (Barcelona), que és qui encarrega la redacció del present 

estudi bàsic de seguretat i salut, com a promotor de les obres. 

 
AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat pels Serveis tècnics 

municipals. 

 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
Les obres a realitzar segons el que preveu el projecte consisteixen en els treballs 

de restauració dels Jardins amb la finalitat de poder-se posar en ús per a 

activitats culturals: 

 
 Recuperar els elements originals i ajustar-se al disseny de la Família Folch i Torres. 

 Reparar i intervenir sobre les diferents patologies detectades. 

 Divulgar el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat als Jardins, per mitjà de la 

instal·lació de tòtems informatius en els Jardins 
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 Dotar d’instal·lacions necessàries al Jardí per poder oferir actes culturals de petit 

format vinculats al Viver Cultural que ocuparà la recent rehabilitada Torre Folch. 

 Millorar condicions d’accessibilitat als Jardins de la Torre Folch 

 Millorar zona magatzem per a actes culturals (fase posterior) 

 
TERMINI D’EXECUCIÓ. 
Es preveu una durada màxima d’execució dels treballs de 4 mesos. Atenent a 

la condició d’edifici existent, i tractant-se d’unes obres de reforma en jardins 

patrimonials, cal indicar que durant el termini d’execució de les obres no es durà 

cap activitat al jardí. 

Caldrà delimitar l’àmbit de l’obra separant físicament aquest àmbit de la resta 

de l’edifici on es podran mantenir les activitats culturals habituals. 

 
NOMBRE DE TREBALLADORS. 
Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors. 

 
EMPRESA ADJUDICATARIA DE LES OBRES 
L’empresa que resulti adjudicatària de l’execució de les mateixes haurà de 

redactar el Pla de Treball d’aquestes, aquest Pla haurà de ser aprovat per el 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’aprovació d’aquest 

document serà condició prèvia a l’inici de les obres. 

Específicament per els treball de desmuntatge d’elements que continguin 

amiant, és d’aplicació allò determinat al R.D. 396/2006, de 31 de març, per el 

que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 

treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

En virtut de l’article 17 del R.D. 396/2006, totes les empreses que hagin de 

realitzar activitats o operacions incloses a l’àmbit del Reial Decret hauran 

d’inscriure’s en el Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), existent en els 

òrgans corresponents de l’autoritat laboral territorial on es situïn les seves 

instal·lacions principals, mitjançant la complementació de la fitxa recollida a 

l’annex III del RD. Aquesta condició serà exigible documentalment prèviament 

a l’inici de les obres. 
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PLA DE TREBALL 
L’Ordre del 7-1-1987 (modificada el 26-7-1993) estableix l’obligatorietat de 

realitzar un Pla de Treball que s’haurà de sotmetre a l’aprovació de l’autoritat 

laboral per aquelles activitats i/o operacions en les quals els treballadors estiguin 

exposats o siguin susceptibles d’estar exposats a la pols que contingui fibres 

d’amiant i que hagi estat generat a partir de la manipulació de materials 

d’edificis (enderrocs, obres…), estructures, aparells i instal·lacions. Aquest Pla 

contindrà: 

 Naturalesa i lloc de treball. 

 Durada i nombre de treballadors implicats. 

 Mètodes emprats. 

 Mesures preventives per limitar la generació i dispersió de fibres. 

 Avaluació i control de l’ambient de treball. 

 Tipus i modus d’ús dels EPI’s. 

 Característiques dels equipaments utilitzats per a la protecció i 

descontaminació dels treballadors. 

 Característiques dels equipaments utilitzats per a la protecció de 

les altres persones que es troben en el lloc de treball o proximitats. 

 Informació dels treballadors. 

 Eliminació dels residus. 

 
SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS. 

8.1.1 Serveis provisionals 

A peu d'obra de la edificació actual, no hi ha cap servei, però s’haurà de 

garantir el subministrament d’aigua, el subministrament elèctric i la connexió per 

a telèfon, que ja son existents en l’edifici actual. 

Unitats constructives i els seus riscos 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es 

relacionen a continuació: 

8.1.2 Enderrocs. 

 Riscos:  

- Interferència amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,…) 

- Caigudes a diferent alçada 
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- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

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

- Inhalació de pols 

 Mesures preventives: 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Baranes 

- Sistemes de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de mascaretes antipols 

- Ús de botes de seguretat 

- Ús de vestuari reflectant 

8.1.3 Desmuntatge  

 Riscos:  

- Interferència amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,…) 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

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

- Inhalació de fibres 

 Mesures preventives: 



RESTAURACIÓ JARDINS DE LA TORRE FOLCH (BCIL)  
Av. De Catalunya 200 / c. del Castell 8, DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS Abril 2022 

 

 
4

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Baranes. 

- Transport al centre de tractament de residus/abocador, evitant la 

permanència de l’element desmuntat a l’obra. 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de proteccions personals de les vies respiratòries, mitjançant màscares 

amb filtre mecànic. 

- Ús de botes de seguretat 

- Ús de vestuari reflectant 

- Ús de vestuari obligatori tipus granota que taparà tot el cos i si cal, 

s’inclouran tapa-caps i guants. 

8.1.4 Moviment de terres. 

 Riscos:  

- Interferència amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,…) 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

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

- Inhalació de pols 

 Mesures preventives: 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Senyalització de les zones de perill. 
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- Baranes 

- Sistemes de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de mascaretes antipols 

 

8.1.5 Plantació i jardineria. 

 Riscos:  

- Interferència amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum,…) 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments  

- Cops i talls 

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

- Inhalació de pols 

 Mesures preventives: 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Baranes 

- Sistemes de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de mascaretes antipols 
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8.1.6 Instal·lació de la xarxa de sanejament. 

 Riscos: 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments 

- Cops i talls 

 Mesures preventives: 

- Baranes en forats 

- Senyalització de les zones de perill. 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ulleres contra impactes i antipols 

8.1.7 construcció paleta ( revestiments,…) 

 Riscos: 

- Caigudes a diferent nivell 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments. 

- Cops i talls 

 Mesures preventives: 

- Baranes 

- Bastides de seguretat 

- Xarxes verticals 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó de seguretat 
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8.1.8 col·locació de paviments i parterres de formigó 

 Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments 

- Cops i talls 

 Mesures preventives: 

- Neteja de les zones de treball i trànsit 

- Manteniment adequat de les eines 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

8.1.9 enrajolats  

 Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Cops i talls 

 Mesures preventives: 

- Bastides adequades 

- Neteja de les zones de treball i trànsit 

- Manteniment adequat de les eines 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

8.1.10 acabats 

 Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 
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- Cops i talls 

 Mesures preventives: 

- Bastides adequades 

- Neteja de zones de treball i trànsit 

- Manteniment adequat de les eines 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó de seguretat 

8.1.11 col·locació de la fusteria passamà fusta barana 

 Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Cops i talls 

 Mesures preventives: 

- Bastides adequades 

- Neteja de zones de treball i trànsit 

- Manteniment adequat de les eines 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó de seguretat 

8.1.12 adequació d’instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament 

 Riscos: 

- Caiguda a diferent nivell 

- Caigudes al mateix nivell 

- Cops i talls 
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- Risc elèctric 

 Mesures preventives: 

- Baranes 

- Xarxes verticals 

- Xarxes horitzontals 

- Escales auxiliars adequades 

- Neteja de les zones de treball i trànsit 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de guants resistents a l’electrocució 

- Ús de calçat de protecció 

8.1.13 col·locació de la manyeria. 

 Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Cops i talls 

 Mesures preventives: 

- Neteja de zones de treball i trànsit 

- Manteniment adequats de les eines 

 Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (INSTAL·LACIONS). 

8.1.14 Introducció. 

Aquest Estudi 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, per 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 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. 

Tant mateix 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 del promotor haurà d’efectuar un avís 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 competent  haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra a qualsevol 

integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per 

la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment  o totalment, 

comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista , sot-

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 sot-contractistes 

(art.11è). 

8.1.15 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció 

preventiva recollits en l’art.15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables 

(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en 

les següents activitats: 

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

L’elecció de l’emplaçament dels  llocs i àrees de treball, tenint en  compte les 

seves condicions d’accés i la determinació de les vies zones de desplaçament  

o circulació. 

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

El manteniment , el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte 

de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 

treballadors. 

La determinació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 

perilloses. 

La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

L’ emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

L’ adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu  

que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

La cooperació  entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors  

autònoms. 
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Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l’obra a prop de l’obra 

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: 

o Evitar riscos. 

o Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

o Combatre els riscos a l’origen. 

o 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. 

o Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

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

o 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. 

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

individual. 

o 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, 
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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 concretar 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. 

8.1.16 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 de edificacions veïnes i tenir 

en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir 

cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. Tant mateix , els riscos 

relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

8.1.17 Mitjans i maquinaria. 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

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

gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, 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). 
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- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes  elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

8.1.18 Treballs previs. 

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

gas...). 

- Caiguda 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). 

8.1.19 Enderrocs. 

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

gas...). 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de particulars durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes). 

- Caiguda de 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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8.1.20 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 de sòl a excavar. 

8.1.21 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) 

8.1.22 Revestiments i acabats. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 
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- 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) 

8.1.23 Instal·lacions. 

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

gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés 

(escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de material, rebots 

- Emanacions  de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 
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 

rics 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 

especifica obligui a la delimitació de zones  controlades o vigilades. 
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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. 

8.1.24 Mesures de prevenció  i protecció. 

Com a criteri general prevaldran 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 mitjans 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...). 

8.1.25 Mesures de protecció col·lectives. 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant 

a l’interior de l’obra com en relació  amb els vials exteriors 

- 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 
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- Muntatge de grues fet per una empresa  especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació de 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 altres 

8.1.26 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 
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- 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 

8.1.27 Mesures de protecció a tercers. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís protegit  pel pas de 

vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin 

entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles  tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de 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) 

8.1.28 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. 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, 

la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la 

realització de les seves tasques. 

8.1.29 Formació. 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, l’exposició i la informació dels 

mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les 

mesures de seguretat que hauran de fer servir. 

A partir de la tria del personal més qualificat , es faran cursets de socorrisme i 

primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi d’algun socorrista. Cada 
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empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en 

matèria de seguretat i salut. 

8.1.30 Descripció dels principals materials utilitzats. 

Els principals materials que componen l’execució de les obres són: 

- Fàbrica de totxo buit, ciment i ciment cola especial per enrajolar.  

- Paviment de gres compacte antilliscant. 

- Material per les instal·lacions elèctriques. 

- Materials varis. 

8.1.31 Pla de seguretat. 

En compliment de l’article 7 del Reial  decret  1627/1997, de 24 d’octubre de 

1997, el contractista elaborarà un pla de seguretat  i salut i adaptarà aquest 

Estudi de Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les 

obres, pel coordinador en matèria de seguretat  i salut en execució d’obra i,  

juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als serveis 

territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb 

la comunicació d’obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
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ANNEX 6 – ESTUDI GESTIÓ RESIDUS 
 
 
El present estudi de gestió de residus de la construcció es redacta en base al 

projecte executiu de les obres de restauració dels Jardins de la Torre Folch,  

d’acord amb el RD 105/2008 per el que es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i dels D. 201/1994 i D. 161/2001 Reguladors 

dels enderrocs i altres residus de la construcció, així com el D. 21/2006 d’adopció 

de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis.  

 

Aquest estudi recull una estimació dels residus que es preveu que es produiran 

en els treballs directament relacionats amb l’obra i haurà de servir com a punt 

de partida per la redacció del corresponent Pla de gestió de residus per part 

del Constructor. En aquest pla es desenvoluparan les previsions previstes en 

aquest document en funció dels proveïdors concrets i el sistema d’execució 

previst per a l’obra. 

 

Els residus que s’originaran seran els propis de restes d’execució d’obra. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

A continuació es llista les principals Normatives d’aplicació en la confecció 

d’aquest Estudi de Gestió de Residus: 

 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’eco eficiència en els edificis. 

 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 de la construcció. 

 Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
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 Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-

2006 

 Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos 

 

ESTIMACIÓ DE RESIDUS A GENERAR. 

La estimació de residus a generar es pot comprovar a la fitxa que s’acompanya 

al final d’aquest Estudi. Tots els residus enumerats es corresponen amb els 

derivats del procés específic de l’obra prevista sense que s’hagin tingut en 

compte altres residus derivats dels sistemes d’enviament, embalatges de 

materials, etc... que dependran de les condicions de subministra i hauran de 

quedar especificats en el corresponent Pla de residus de les obres. Aquesta 

estimació s’ha codificat d’acord a allò establert a la Ordre MAM/304/2002. 

(Llista europea de residus) 

 

En aquesta estimació de recursos es preveu la generació de residus perillosos 

com a conseqüència de la utilització de materials de construcció que els 

contenen. De la mateixa manera es previsible la generació d’altres residus 

perillosos derivats de l’ús de substàncies perilloses com dissolvents, pintures, 

etc... i dels seus envasos que alhora estan contaminats, per bé que la estimació 

d’aquests residus caldrà fer-la al Pla de gestió de residus quan es coneguin les 

condicions de subministrament i aplicació de tots aquests materials. 

 

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE GENERACIÓ DE RESIDUS. 

Les accions de minimització i prevenció de residus realitzades en aquest 

projecte son els que es detallen a continuació: 

- Es faran servir sistemes reutilitzables per la construcció. 

 

ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS. 

Mètodes de càlcul de la quantitat de residus. 

Les quantitats de residus s’han estimat dels percentatges de mermes, 

trencaments, despunts, etc... de les diverses partides del pressupost que figuren 

en els descompostos de les bases de preus habituals. Es tracta d’una 
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aproximació de la que es poden extreure els percentatges i, sobretot, les 

partides mes importants de les que preveure residus a les obres de construcció 

i demolició. 

Les quantitats s’obtenen en pes o volum, segons la partida pressupostària, i els 

totals s’expressen de les dues maneres tal i com sol·licita la normativa. Les 

densitats estan extretes, principalment,  de les NTE encara que evidentment, al 

barrejar diversos materials en els totals només es pot tractar d’una aproximació. 

1.1.1 Mètodes de càlcul de la quantitat de residus. 

Al final d’aquest document s’adjunta fitxa amb totes les dades que serveix per 

al compliment de la normativa sectorial en l’àmbit de residus en la construcció 

i demolició. 

 

OPERACIÓ DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Les operacions de destriament que es produiran, degut al tipus d’obra de la 

que es tracta, seran d’una important consideració, ja que els residus seran d’un 

volum considerable. Per tot això es preveu realitzar un destriament inicial que 

permeti una classificació selectiva dels diferents materials d’edificació en 

origen. A més es tindrà especial cura al seu correcte emmagatzematge (pel 

que fa en espaí/ temps) en obra per tal de garantir la homogeneïtat del residus 

a tracta. 

Es de obligat compliment segons el RD 105/2008 la separació de residus quan 

la següents fraccions passant de la quantia indicades a continuació: 

Formigó   80T 

Materials ceràmics. 40T 

Metalls    2T 

Fusta     1T 

Vidre      1T 

Plàstic      0,5T 

Cartró i paper    0,5T 

En conclusió segons la nostre estimació de residus es realitzarà la separació en 

obra de les fraccions corresponents als ceràmics i petris, als metalls.   
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Per a la separació dels residus perillosos que es generin es disposarà d’un 

contenidor adient. La recollida i tractament d’aquests residus serà objecte del 

Pla de gestió de residus, parant especial atenció als materials que contenen 

amiant, com son les planxes ondulades de fibrociment de les cobertes 

principals, i els baixants i canals de recollida i transport d’aigües pluvials. 

En relació a la resta de residus previstos, les quantitats no superen les establertes 

per la normativa per a requerir un procés de tria. De qualsevol manera el 

present estudi contempla la recollida selectiva mitjançant contenidor 

independent de plàstics, vidre, paper i cartró, i d’un contenidor per a cada tipus 

de residu especial i perillós. 

Per a separar aquests residus es disposaran uns contenidors específics, la 

recollida dels quals es programarà i preveurà al Pla de gestió de residus 

específic. Per a situar aquests contenidors s’ha reservat una zona amb accés 

des de la via pública en el recinte de l’obra que es senyalitzarà 

convenientment. 

Per a tota la recollida de residus es comptarà amb la participació d’un Gestor 

de residus autoritzat d’acord amb el que s’estableixi al Pla de gestió de residus. 

Caldrà un gestor de residus autoritzat per al tractament de l’amiant, i caldrà 

incloure en la documentació de l’obra un contracte previ d’acceptació del 

residu per part d’aquest gestor especialitzat per a aquesta fracció. 

Tanmateix, el Pla de gestió de residus haurà de preveure la possibilitat que siguin 

necessaris més contenidors en funció de les condicions de subministrament, 

embalatges i execució dels treballs de l’obra. 

A continuació farem una descripció de qui és el productor del residu, el 

posseïdor del residu, el gestor del residu i la instal·lació de tractament d’aquest 

residu. 

Productor del residu:  és el promotor de la obra que l’origina, en 

aquest cas, l’’AJUNTAMENT DE PALAU SOLITÀ 

I PLEGAMANS. 
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Posseïdor del residu: és el titular de l’empresa que efectua les 

operacions d’enderrocament, construcció, 

reforma, excavació o altres operacions 

generadores dels residus, en aquest cas 

l’empresa constructora que ESTÀ PENDENT 

D’ASSIGNACIÓ. 

Gestor del residus de 

construcció: 

és el titular de les instal·lacions on s’efectuen 

les operacions de valoració dels residus. 

 

Instal·lació de tractament 

dels residu de 

construcció: 

Residus especials 

és la instal·lació on es produeix el tractament 

del residu 

 

es tractaran en abocador especialitzat per 

residus especials, tòxics o perillosos 

 

 

REUTILITZACIÓ, VALORACIÓ O ELIMINACIÓ 

No s’ha previst la possibilitat de realitzar a l’obra de cap operació de 

reutilització, valoració ni eliminació degut a la escassa entitat dels residus 

generats. Per tant, el Pla de gestió de residus haurà de preveure la contractació 

de Gestors de residus autoritzats per a la retirada i tractament posterior 

d’aquests residus. 

La quantitat de Gestors de residus específics necessaris serà, com a mínim, la 

corresponent a les categories de residu de les que s’ha previst fer una tria 

separativa, per tant: 

- Plàstics. 

- Vidre. 

- Paper i cartró. 

- Residus especials i perillosos. 

La resta de residus s’entregaran a un Gestor de residus de la construcció no 

realitzant-se cap activitat d’eliminació ni transport a l’abocador directament 

des de l’obra. En general els residus es generaran de forma esporàdica i 
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espaiada en el temps, excepte els procedents de les excavacions que es 

generen d’una forma puntual a l’inici de l’obra, no obstant la periodicitat de les 

recollides i entregues es fixaran en el Pla de gestió de residus en funció del ritme 

de treballs previstos. 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Com a norma general, s’efectuarà retirant els elements contaminants i/o 

perillosos tant aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o 

valuosos. A continuació s’actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les 

instal·lacions, fusteria, i altres elements que així ho permetin. 

El dipòsit i emmagatzematge temporal de residus, es farà acopis al mateix terra 

de la parcel·la els quals estaran perfectament senyalitzats i segregats de la resta 

de residus. 

El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, ferralla, etc..), que es 

realitzi en contenidors, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus, 

de manera adequada. 

El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor, adoptarà les 

mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. 

Els contenidors romandran dins de la parcel·la d’actuació. A més estaran tapats 

o coberts, com a mínim fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de runa 

aliena a l’obra. 

En l’equip d’obra s’establiran els mitjans humans, tècnics i procediments de 

separació per cada tipus de RCD. 

Es compliran els criteris municipals establerts (ordenances... ), especialment si 

obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 

reciclatge. En aquest últim cas, el contractista haurà de realitzar una valoració 

econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació. 

Caldrà considerar les possibilitats reals de dur a terme aquesta operació (que 

l’obra o construcció ho permeti i que disposi de plantes de reciclatge/gestors 

autoritzats adients) La D.F. serà la responsable última de la decisió que calgui 

prendre respecte a aquest tema, i de la seva justificació davant de les autoritats 

pertinents. 
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En la contractació de la gestió de RCDs, cal assegurar que el destí final (planta 

de reciclatge, abocador, incineradora, centre de reciclatge....) siguin centres 

autoritzats. Únicament es contractaran transportistes o gestors autoritzats. 

S’haurà de realitzar un estricte control documental, de manera que els 

transportistes i els gestors de residus hauran d’aportar els valors de cada retirada 

i entrega al seu destí final. 

Per aquells residus (terres, petris...) que siguin utilitzats en altres obres o projectes, 

s’haurà d’acreditar aportant documents que justifiquin el destí final. 

La gestió (tant documental, com operativa) dels residus perillosos que es trobin 

en una obra d’enderroc, o que es generin en una obra de nova planta, es regirà 

segons la legislació vigent. 

Enfront de la detecció de sòl potencialment contaminat, s’haurà d’avisar a les 

autoritats ambientals pertinents, i seguir les instruccions establertes en la 

legislació vigent. 

S’evitarà en tot moment, la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels 

plàstics, i restes de fusta, així com la contaminació pels contenidors de residus 

amb components perillosos. 

 

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ I TRANSPORT DE RESIDUS 

El Pressupost específic de la gestió de residus és el següent: 

 

Import total ..................................................................  1.150,00€    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 58,46 34,39
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 58,46 t 34,39 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 26,686 0,512 18,599

formigó 170101 0,084 8,532 0,062 6,304

petris 170107 0,052 51,606 0,082 28,854

metalls 170407 0,004 0,192 0,001 0,043

fustes 170201 0,023 0,020 0,066 0,056

vidre 170202 0,001 0,019 0,004 0,012

plàstics 170203 0,004 0,010 0,004 0,084

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,108 0,001 0,014

fibrociment 170605 0,010 0,108 0,018 0,018

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 87,28 t 0,7544 53,98 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 6,8708 0,0896 7,1656

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,9307 0,0407 3,2560
formigó 170101 0,0320 2,9171 0,0261 2,0840

petris 170107 0,0020 0,6288 0,0118 0,9440
guixos 170802 0,0039 0,3142 0,0097 0,7776
altres 0,0010 0,0800 0,0013 0,1040

   embalatges 0,0380 0,3414 0,0285 2,2824

fustes 170201 0,0285 0,0966 0,0045 0,3600
plàstics 170203 0,0061 0,1264 0,0104 0,8280

paper i cartró 170904 0,0030 0,0664 0,0119 0,9504
metalls 170407 0,0004 0,0520 0,0018 0,1440

totals de construcció 7,21 t 9,45 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

RESTAURACIÓ JARDINS TORRE FOLCH

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

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

AV. CATALUNYA 200, C. CASTELL 8
Comarca : VALLÈS OCCIDENTAL

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals 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 -

Terres contaminades
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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
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 41,3
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 41,3

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 11,45
Maons, teules i ceràmics 40 29,62
Metalls 2 0,24
Fusta 1 0,12
Vidres 1 0,02
Plàstics 0,50 0,08
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* 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.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 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

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

-12,38

0,00
0,00

0,00

0,00

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

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

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 que segueixen

53,65
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R.D. 105/2008

no no especial

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                                                                          

53,65 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
-12,38



-

-

-

tipus de residu
RUNES

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 a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a 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 -12,38

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 11,32 -

Maons i ceràmics 29,50 -

Petris barrejats 40,23 603,41

Metalls 0,25 3,79

Fusta 0,56 8,43

Vidres 0,02 0,24

Plàstics 1,23 18,47

Paper i cartró 1,28 19,25

Guixos i no especials 1,19 17,85

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,04

85,63 673,21

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

-

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

PLANTA INTERCOMARCAL 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

POL. IND. CAN ROQUETA E-475.98

DEL RECICLATGE S.A.

201,14

135,88 56,62

1,77

6,16 -

-111,55

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 2,81 -

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.843,30

- 5,95

-

354,05

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.150,00

El volum dels residus és de : 73,25

1,26 -

147,52 118,02

6,42 -

-

0,53

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

490,46 627,87 51,76

-

** 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)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

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)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

45,29

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

732,28 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

C/MAS BAIONA 58 08202 SABADELL

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 2

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

-

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..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

si

-
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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.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

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

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.

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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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.

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 -21,05 T

T 75,59 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 34,39 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 2,95 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

94,49Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

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 del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

58,46

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 378,29

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 32,45

37,3

***Dipòsit mínim 150€

410,74Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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ANNEX 7 – CONTROL DE QUALITAT  
 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN 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. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (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. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (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. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF. 
 

 
B) Unitats d’obra. 
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B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció 
els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies 
segons DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, 
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
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- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

4. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no 
ha variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en 

la seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la 

connexió). 
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- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i 
el funcionament dels desguassos). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
 
 
 
 
5. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
 
6. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-

recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
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- Quadres generals:  
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 



 

 

 

 

 
ANNEX 8 – ANÀLISI HISTÒRICA DELS JARDINS DE LA TORRE FOLCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 El Jardí Folch 

 Anàlisi històrica i documental. 
 Propostes d'intervenció futura 

 JM Serraviñals Arumí 
 Arquitecte 

 Gener 2022 



 El Jardí Folch  0 

 INTRODUCCIÓ  3 

 LLIBRE BLAU. REFERÈNCIES AL JARDÍ  4 

 FACTURES (1922-1923). ESPÈCIES VEGETALS DEL JARDÍ FOLCH  8 

 EXTRACTES D’UNA CONVERSA INFORMAL  8 

 PROJECTE RIBAS PIERA. 11 ESPÈCIES VEGETALS PROPOSADES  8 

 ESPÈCIES VEGETALS DEL JARDÍ DE CAN FOLCH.  10 

 CARACTERÍSTIQUES, REFERÈNCIA D’ORIGEN I REVISIÓ CRÍTICA:  10 
 ARBRES ORNAMENTALS  10 

 ACÀCIA BORDA O ACÀCIA BLANCA. (Robinia pseudoacacia).  10 
 ALBIZZIA (Albizzia julibrissin).  10 
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 ARBRE DE JUDEA (Cercis siliquastrum).  11 
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 ARBUSTOS I PLANTES  22 
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 EVÒNIM (.Evonymus japonicus. Pulchelus variegatta)  24 
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 INTRODUCCIÓ 

 El jardí Folch va ser rehabilitat entre els anys 2007 i 2011, a partir del projecte de Manuel Ribas Piera i el 
 control en obra de Jaume Malla Serra. En aquell moment es van construir nous espais per adequar-lo a 
 determinades condicions d’habitabilitat i es van configurar de nou els espais històrics, mentre es procedia a 
 la restauració de nombrosos elements que s’havien malmès o, directament, perdut. En aquell moment 
 també es va dur a terme una plantació de diferents espècies. En el transcurs dels darrers anys, el jardí 
 Folch ha gaudit d’un manteniment regular que ha permès la conservació general del conjunt, si bé sense 
 implementar cap criteri paisatgístic o històric. Per altra banda, també s’ha produït cert desgast per 
 escorrentia. 

 Els usos del jardí Folch han estat molt escassos en els darrers anys, en els quals s’havia posat la fita de la 
 rehabilitació integral de la torre, per tal de poder procedir més endavant a l'obertura del conjunt de torre i 
 jardí. La recent obertura de la Torre Folch com a espai cultural ha permès també l’obertura del jardí, que es 
 troba a disposició dels visitants en horari regulat. La restauració exitosa de l’edifici de la torre aconsella ara 
 una revisió de l’estat del jardí amb la idea de procedir a una intervenció que permeti corregir determinats 
 desajustos pel que fa, sobretot, a algunes espècies vegetals i a la racionalització en la configuració dels 
 espais. Tot plegat, es planteja de fer-ho previa anàlisi de l’evolució històrica del jardí, i atenent a les espècies 
 vegetals primigènies i/o compatibles amb les característiques de jardí històric noucentista del conjunt 
 monumental. 

 Des de la Regidoria de Cultura i des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans se’m 
 va plantejar la possibilitat de fer aquesta anàlisi prèvia, per tal de contribuir a determinar amb seguretat les 
 intervencions arquitectòniques sobre el jardí, així com les plantacions més adequades, amb criteris històrics 
 i estilístics respectuosos amb la naturalesa d’aquest jardí. Aquest treball es fa a títol personal, si bé des de 
 la condició de membre integrant de la Fundació Folch i Torres, que ha posat a disposició la documentació 
 històrica relativa al jardí. 
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 LLIBRE BLAU. REFERÈNCIES AL JARDÍ 

 Extracte cronològic de fragments del  Llibre Blau,  amb dades relatives a la configuració i a la vegetació del 
 jardí i de la finca en general. La vegetació es remarca en negreta. En aquest sentit, cal tenir present que 
 Folch i Torres va comprar el terreny de la casa l’any 1921, i l’adquisició de la resta de la finca, el “nou 
 terreny” la va fer el 1933. Per tant, les referències anteriors al 1933 són fetes en relació a l’anomenat “jardí 
 vell”. El nou terreny va ser parcel·lat a mitjan segle XX, i edificat posteriorment. El “jardí vell” va ser mutilat, a 
 nord i a sud, en la parcel·lació de finals s.XX. Per tant, l’actual jardí Folch és la part que s’ha conservat 
 d’aquell “jardí vell”. 

 1921. Novembre, 29. “Firma de l’escriptura de compra del terreny: un  bosquet de pins  del costat de la  casa 
 on hem passat aquest estiu, on jo sovint pensava, ajagut sota els  pins  : Com em plauria de tenir ací,  una 
 casa meva!” 

 La casa s’estrena el juliol de 1922. En aquell moment, hem de suposar que la part exterior no havia estat 
 modificada i es mantenia com un bosc de pins, i poca vegetació més afegida, com les  7 acàcies  bordes que 
 s’havien plantat a l’abril, segons factura del dia 27 del mateix mes. La part construïda del jardí ja comptava 
 amb alguns elements com el terrat del darrera, l’entorn del pou vell, situat a l’angle nord-oest de la casa, 
 amb la petita bassa revestida de rajola blanca i blava, i la rampa escalonada d’accés des de la carretera. 

 Les intervencions més importants d’aquell estiu de 1922 van ser la construcció de la tanca i els portals, i 
 l’obertura d’un nou pou a la part baixa del jardí -el pou vell estava al costat de la casa- per cobrir la 
 necessitat d'abastament d’aigua. 

 1922. Agost, 5 i 23. “Comença a obrir-se el pou nou per insuficiència del pou vell que existia en el 
 terreny.(...)A les 6,30 de la tarda. En arribar el pou a 18 metres de profunditat, es troba aigua abundant i molt 
 bona. Alegria general” Aquell pou el va marcar un endevinaire d'aigües el maig del 1922 per on hi passava 
 una deu, tot i que va preveure una quantitat d’aigua de poc més de dues galledes l’hora. Aquest pou es va 
 cobrir amb l’habitual caseta d’obra amb teuladeta i una portella alta de fusta per accedir-hi. Poc després, es 
 remodelaria la boca del pou en forma cilíndrica, tot construint a banda i banda dos senzills pilars de secció 
 quadrada guarnits amb una cenefa de rajola decorada. Un element decoratiu de ferro situat al capdamunt 
 servia per penjar-hi una politja, i s’hi enfilava una planta arrapadissa frondosa. Les terres extretes de 
 l’excavació del pou es van estendre convenientment per conformar el pla de sobre. 

 1922. Agost, 12. “Queda acabada la tanca i reixa al volt del terreny, amb els dos portals: un, el principal, a la 
 carretera, l’altre al camí del Castell”. 

 El jardí es va començar a definir a partir d’aleshores. L’agrimensor local Josep Maria Duran Girbau, que 
 havia dirigit les obres de la casa també es va fer càrrec del jardí. Precisament, en una conversa informal 
 (2021) Roser Folch i Camarasa parla del senyor Duran, que va “fer” la casa i el jardí, però el jardí el decidia 
 el pare, diu; anava fent, a mesura que tenia diners. El 20 de novembre del 1922, Duran Girbau, escrivia a 
 Folch i Torres una carta on detalla un avantprojecte amb les plantacions del jardí que havia demanat 
 l’escriptor, amb un senzill croquis per indicar la ubicació de cada espècie. Duran comença parlant de l’edat 
 que podrien tenir dels avellaners que havien acordat posar. Duran li proposa suprimir els del cantó migdia de 
 la casa. També li fa una proposta d’arbres fruiters: “un magraner, un presseguer, un cirerer, un codonyer, i 
 caqui, una pomera i la figuera”, tot suggerint que “els magraners si els volgués utilitzar al lloc d’algun 
 avellaner faria el mateix efecte”. Pel que fa als caminals que transcorren entremig de molts pins, és 
 interessant la recomanació de “posar-hi ginebrons en lloc de les sibines, doncs aquestes volen molt bona 
 terra i adobada”. Igualment, li recomana troanes “si volen que alguna plassa o camí quedi tapat a les 
 mirades dels vianants”. Per un comentari de la mateixa carta sabem que el pla de sobre el nou pou, s’havia 
 fet escampant a terra sobrera de l’excavació. Duran aconsella que aquest pla s’haurà de “fer fangar i 
 després ja diran quines plantes els hi son més convenients” i afegeix: “jo crec que sols hi serà bo posar-hi 
 plantes altres a fi de que els seus productes no estiguin en contacte amb les aigües brutes que hi aniran”. 
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 Aquest comentari fa pensar que hi podria haver un pou mort que sobreeixís en aquell punt o potser es 
 referia a l’aigua de pluja de recollida a la teulada de la casa? Duran també esmenta els geranis com una 
 planta que “hauran de plantar cada ant doncs el fred la mata completament”. Precisament, els geranis eren 
 una espècie vegetal molt comuna en els jardins de l’època. Tota la plantació convenia fer-se  “al mes entrant 
 tot lo més tard”, en referència al desembre d’aquell 1922. 

 1923. Gener. "plantació de  sabines, baladres, rosers,  codonyers, magraners, xiprers  , etc, a Plegamans". 

 Una factura de l’horticultor Anton Torres, de Sant Andreu, detalla les varietats vegetals subministrades entre 
 desembre de 1922 i febrer de 1923. Al desembre es van plantar a can Folch vint-i-set avellaners, tres 
 codonyers, dotze magraners, set  fruiters diferents, un kaki, una figuera, un avet del Caucas (abies 
 nordmanniana), un pi de Flandes, un pi Laricio de Còrsega, un pi pinyer, sis pereres amb espatllera per 
 plantar en fila, vint tuies (oocidentalis?), dotze baladres, sis xiprers, tres rosers Baccia, una bugambilia i una 
 glicinia. Al genera es van afegir trenta-cinc tuies més, altres nou balades, vuit xiprers, i un roser sarmentós, 
 un pebrer i vint-i-vuit evònims pulchelus variegatta (de fulla petita). Al febrer s’hi van afegir cinquanta sis 
 tuies més i dues mimoses. Encara, a l’agost s’hi van plantar sis rosers baccis, un heliotropium (segurament 
 com a planta medicinal) i una bugambilia, segons factura del jardiner Antoni Vilaplana. També es va comprar 
 a can Batlle un cedre. 

 El 1924, la configuració encara estava supeditada a la morfologia original del terreny, amb el bosc de pins 
 preexistent. L’estil del jardí descriu un ambient naturalista molt simple -fins i tot, banal- amb itineraris 
 delimitats per pedra de riu i restes del terreny original que anomenaven el “bosquet” a la banda nord. Hi 
 podem notar una coincidència amb el que exposava Joaquim Folch i Torres a “L’art dels jardins d’Itàlia”: “ 
 l’art del jardí ha de tenir un antecedent, i aquest antecedent és la naturalesa i la topografia del paisatge, el 
 gest que les coses naturals han pres vivint, complint les seves lleis de bellesa”. 

 1924. Juliol. “Construcció de la taula de pedra amb una roda de molí”. (La fotografia de Folch i Torres 
 escrivint damunt d’aquesta taula descriu un jardí encara “per fer”). 

 Les intervencions en la casa continuen entre 1924 i 1925 amb la construcció de la torre anexa i les reformes 
 que es van haver de fer a la casa. Cal pensar que el jardí es deuria mantenir en les mateixes condicions fins 
 aleshores. 

 1924. Setembre, 30. Comencen els treballs d’excavació per als fonaments de la torre anexa a la casa, 
 perquè ja no hi cabíem. 

 1925. Maig. Acaba la construcció de la torre anexa a la casa de Plegamans, i les obres de reforma interior 
 de la casa. 

 1926. Febrer. Es construeix el terrat del brollador. 

 Entre 1925 i 1926 deuria començar a estructurar-se el jardí de can Folch amb els criteris conceptuals i 
 estètics que responen a la concepció noucentista. Folch i Torres gairebé no aporta dades de la construcció 
 del jardí en el Llibre Blau, si bé hi ha una notable col·lecció de fotografies que el retraten. Sembla que el 
 jardinet del brollador de les granotes és de primavera de 1925. Hi ha imatges de plantació de fruiters que 
 devien ser albercoquers i pruneres, i també, cirerers. Els parterres semblaven plens de rosers , potser 
 blancs (hi ha imatges d'una gran florida el 1927).També és d’aleshores la construcció del mirador (hi ha 
 fotografies), previ trasllat del portal a l'esquerra de la finca. Aquesta operació va millorar la qualitat del jardí 
 en introduir el factor sorpresa en el recorregut ascendent, que permetia el descobriment dels diferents 
 espais. El portal esdevé el referent de benvinguda com a element físic i simbòlic. Dona pas a una escala de 
 dos trams disposats en angle recte encaixada entre parets. Això fa que el visitant po pugui veure què hi ha 
 al final fins que pot situar la visió damunt del pla. Aleshores apareix el mirador, referent de regust classicista. 
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 El banc del pla sembla anterior, però segurament és de l’època la remodelació del pou. És probable que es 
 pugui identificar una sèrie d’imatges correlatives de l’any que es va fet tot això. 

 1930. Agost, 15. Inauguració del teatre al nostre jardí de Plegamans. Escenari: El terrat del brollador, 
 convenientment agençat. Platea: placeta de la taula de pedra. 

 1930. Setembre 28. “La nombrosíssima concurrència ens fa pensar per a l’any que ve en una nova 
 orientació de l’escenari, cap al nord ço que obligaria a terraplenar una porció del bosquet per tal de 
 construir-hi la nova diguem-ne platea, que permetrà una major cabuda de públic”. 

 1930. Desembre,1. “Construcció de la nova platea del nostre teatre i del “banc-magatzem” per a guardar el 
 teatre desmuntat”. 

 1931. Juliol, 26. “Funció al nostre teatre amb la inauguració de la nova platea i els bancs”. La configuració 
 de la nova “platea” del teatre familiar havia de ser la darrera gran intervenció en el “jardí vell” de can Folch. 
 Podem pensar que en aquell moment el conjunt ja teni, a grans trets ,l’estructura que ha conservat fins avui. 

 1933. Abril, 17. Firma de l’escriptura de compra del terreny colindant. 

 Hem de pensar que la part més antiga del jardí era la que tindria característiques més sumptuàries i una 
 vegetació de caràcter més “ornamental” -pins, sabines, baladres, rosers, codonyers, magraners, xiprers-. En 
 aquesta part del jardí també s’hi havia plantat arbres fruiters, tal com demostren les imatges antigues. El nou 
 terreny seria replantat amb vegetació de caràcter més “productiu” -ametllers, avellaners, prunera, 
 albercoquer, ceps, figuera-. També hi havia plantació ornamental, com era el cas dels xiprers de la tanca 
 perimetral de la finca i del camí d’accés a la casa. Aquesta part nova de la finca -6.107 m2 de superfície-, tot 
 i ser urbanitzada, contenia molts menys elements arquitectònics que l’antiga i les actuacions, 
 fonamentalment, es van centrar en el camí d’accés i en alguna explanació puntual. 

 1933. Juliol, 10. Comencen les obres d’explanació i traçat del terreny. Construcció de la terrassa i de la 
 barana de la carretera, etc. 

 1933. Novembre.  “Plantació en el nou terreny d’  ametllers,  avellaners, xiprers  , etc”. 

 1937. Maig, 8. “Hem aterrat el magnífic  pi  que hi  havia davant de la casa; perquè ho esquerdava tot i es 
 ficava per la finestra. 27 maig. “Hem aterrat els dos  pins  que hi havia davant de la gruta, que tot  ho 
 esquerdaven”. 

 1937. Juny 17, 18, 19, 21, 29 juny. ”Hem collit algunes prunes.(...) Hem collit algunes ametlles tendres.(...) 
 Hem collit ja alguns prunells”. (...) Hem fet la collita de  prunes i albercocs  . Una sola  prunera  (joveneta) 
 8kg. Un sol  albercoquer  12 kg. (...) Fem una abundosa  collita de  prunells  ”. 

 1937. Juliol, 13, 16. “Mengem per postres  ametlles  tendres. (...) La senyora Navarro ens ha portat un cistell 
 de prunes. Hem correspost amb un cistell d’  ametlles  ”. 

 1937. Agost, 19, 23, 24, 31. “Ahir vam fer dos cistells d’  ametlles  . Avui hem trobat unes quantes avellanes 
 caigudes al peu dels  avellaners  . (...) Avui hem fet  la collita total d’avellanes. Escassa. (...)Fem la collita dels 
 codonys  . N’hi ha hagut quasi un cove. (...)El primer  raïm moscatell  dels nostres  ceps  l’ha menjat avui  en 
 Ramon per postres, ja que és el seu Sant”. 

 1937. Setembre. “Ja fa dos dies que mengem per berenar pa amb confitura de codony feta de la Maria amb 
 els nostres codonys. Molt bona! (...) Avui no es troba per vendre, ni herba seca,ni gra, ni farines per als 
 conilla. Sort que ens podem encara anar defensant amb els  fonolls, els oms i les acàcies  de casa”. 
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 1938. Gener,18. La flor de l’  ametller  ja punteja- Es una certa il·lusió que, (enmig de totes les amargueses 
 que estem passant) esperem veure la florida dels nostres ametllers.  (Important cita que obliga a ubicar 
 ametllers en el jardí) 

 1937. Octubre. “Avui hem collit i menjat els primers  Kakis o caquis  (aquest mot no és al diccionari Fabra”. 

 1938. Març. Han florit les pruneres japoneses. Les clàudies encara no. 

 1938. Març, 31. Les  pruneres  , les  pereres  són totes  blanques. Els  cirerers  i  albercoquers  rosats... 

 1938. Abril,8. Les  glicinies  són ja florides. 

 1938. Maig, 4 El mirador és ple de  roses  . 

 1938. Juny, 15 Ahir vam collir les  nespres  per a fer-les  madurar a la palla. Les postres del diumenge varen 
 ser les  cireres  de casa. 

 1938. Juny, 24 Hem menjat per postres molt bons  albercocs  de casa 

 1938. Juny, 29  Albercocs i prunes  : Collim un cistell  d’albercocs i un altre de prunes. 

 1938. Juliol, 11. Fem collita de  prunes  i alguns  albercocs  .  També algunes  ametlles  tendres. 

 1938 Juliol, 13. Uns xicots ens han saltat i s’han endut tots els  préssecs, albercocs i prunes, i peres 
 d'hivern i tot, encara verdes. 

 A poc a poc FiT converteix el  Llibre Blau  en un diari  exhaustiu del dia a dia a Plegamans. 
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 FACTURES (1922-1923). ESPÈCIES VEGETALS DEL JARDÍ FOLCH 

 En el Llibre Blau, Folch i Torres no recull totes les espècies vegetals que es van plantar al jardí. Per 
 exemple, dues factures de l’horticultor Anton Torres, de Sant Andreu, detalla les varietats vegetals 
 subministrades entre desembre de 1922 i de 1924. Encara n’hi ha d’altres d’Antoni Vilaplana i de la 
 jardineria Batlle: 

 DESEMBRE 1922  (Torres) 
 27 avellaners 
 3 codonyers 
 12 magraners 
 7 fruiters diferents 
 1 kaki 
 1 figuera 
 1 abies nordmanniana (avet 
 del Caucas) 
 1 pi de Flandes 
 1 pi Laricio de Còrsega 
 1 pi pinyer 
 6 pereres amb espatllera per 
 plantar en fila 
 20 tuies (ocidentalis?) 
 12 baladres 
 6 xiprers 
 3 rosers Baccia 
 1 bugambilia 
 1 glicinia 

 GENER 1923  (Torres) 
 35 tuies 
 9 balades 
 8 xiprers 
 1 roser sarmentós 
 1 un pebrer 
 28 pulchelus variegatta 
 (evònims) 

 FEBRER 1923  (Torres) 
 56 tuies 
 2 mimoses 

 AGOST 1923  (A.Vilaplana i 
 Batlle) 
 6 rosers baccis 
 1 heliotropium 
 1 bugambilia 
 1 cedre. 

 GENER 1924  (Torres) 

 18 troanes 
 25 pulchellus verds (evònims) 
 17 tuies (boles) 
 4 xiprers 
 2 baladres 

 MARÇ 1924  (Torres) 
 1 xiprer 
 2 cedres Deodara grans 
 2 evonimus bola 
 20 evonimus tipus boix 
 25 baladres 
 12 pittosporum 
 2 viburnum suspensum 

 DESEMBRE 1924  (Torres) 
 47 baladres 
 20 rosers sarmentosos 
 4 xiprers 
 169 tuies 
 5 kg. raygrass anglès 

 EXTRACTES D’UNA CONVERSA INFORMAL 

 Comentaris relatius al jardí Folch facilitats per Montserrat Comelles Folch, a partir de converses amb la seva 
 mare, Roser Folch i Camarasa: 

 - Parla del senyor Duran, que va “fer” la casa i el jardí, però el jardí el decidia el pare, diu; anava fent, a 
 mesura que tenia diners.  (De tota manera, hi havia d’haver un pla general, dic jo). Diu que no hi va 
 intervenir l’oncle Quim. 

 - Hi havia una prunera molt gran, de “prunells” (suposo que vol dir mirabolans), i en podien menjar tants com 
 volien. Més aviat era prop de la reixa que separava dels veïns. La tia Núria era amiga de la nena veïna i 
 menjaven prunells tot fent-la petar. 

 - El seu pare volia un camí pla per passejar quan fos gran, i d’aquí ve, es veu, el camí dels ametllers, que 
 unia la casa amb el garatge. Per la banda de dalt tenia un muret de perdes que aguantava la terra. 

 - hi ha una foto amb un peu de foto que parla d’una perera florida. La mare no recorda ni peres ni pomes ni 
 préssecs. Només prunes, el codonyer, el magraner. 
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 PROJECTE RIBAS PIERA  .  11 ESPÈCIES VEGETALS PROPOSADES 

 1.  XIPRER  (Cupresus sempervirens, v. pyramidalis). 

 2.  PI PINYONER o PINYER  (pinus pinea). 

 3.  TUIA  (Thuja occidentalis). Tuia del Canadà. 

 4.  ARBRE DE JUDEA  (Cercis siliquastrum). 

 5.  ACÀCIA  (Robinia pseudoacacia). 

 6.  MIMOSA  (Acacia dealbata). 

 7.  NESPRER  (Eriobotryum japonica) 

 8.  CIRERER  (Prunus avium). 

 9.  ALBIZZIA  (Albizzia julibrissin). 

 10.  ARBOÇ  (Arbutus unedo). 

 11.  GLICINA  (Whisteria) DE FLOR BLANCA. Pèrgola verda. 
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 ESPÈCIES VEGETALS DEL JARDÍ DE CAN FOLCH. 

 CARACTERÍSTIQUES, REFERÈNCIA D’ORIGEN I REVISIÓ CRÍTICA: 

 ARBRES ORNAMENTALS 

 ACÀCIA BORDA O ACÀCIA BLANCA. (Robinia pseudoacacia). 

 Característiques  :  Arbre caducifoli de talla mitjana.  Molt rústic, suporta una gran varietat de climes (fred i 
 sequera) i de sòls, sempre que estigui ubicat en una zona on i doni la llum de el sol de manera directa. 
 Floreix entre maig i juny i aporta ombra durant l'estiu. Flor blanca o rosada en varietats de jardí, intensament 
 flairoses i s'agrupen en raïms de 8 a 20 cm de pèndols llargs. És una planta melífera, que vol dir que 
 l’utilitzen les abelles per produir mel  .  S’ha utilitzat  molt en jardineria, per la seva rusticitat i la bellesa i el 
 perfum de les seves flors, i com a arbrat viari, ja que resisteix molt bé la contaminació, o com a arbre de 
 jardí. També s’ha utilitzat en silvicultura, per la qualitat de la seva fusta, per la qual cosa s’ha dispersat per 
 moltes contrades i ha estat considerada una de les pitjors 100 plantes invasores i, per tant, uns risc per a la 
 flora autòctona. En aquest sentit, s’ha plantejat com a espècie alternativa la Robinia Decaisneana. 

 Referència:  Llibre Blau  , Projecte Ribas Piera. 

 Comentari  :  Aquesta espècie pot oferir molta ombra  en zones concretes del jardí, fet interessant en època 
 estival.  Ribas Piera proposa aquesta espècie entorn  de la font  , on podria fer ombra de tarda, tot i que 
 l’atracció d’abelles pot ser un problema en un lloc d’estada infantil. El fet de ser espècie invasora no hauria 
 de ser un problema. És determinant el fet que fos una de les primeres espècies que es van plantar a can 
 Folch tal com demostra un rebut de compra del 1922. Sembla que aquelles acàcies es van col·locar al pla. 
 Es tracta d’una espècie vegetal adequada en el jardí de can Folch, que ha estat suprimida paulatinament i 
 convindria reintroduir. 

 ALBIZZIA (Albizzia julibrissin). 

 Característiques  :  Prové del sud i est d'Àsia.  S’anomena  Acàcia taperera o de Constantinoble. És un arbre 
 caducifoli, que no passa dels sis metres d'alçada, amb el tronc molt prim, grisós, i capçada ampla i aplanada 
 per dalt, com un para-sol. Lleugera densitat d’ombra. Creixement ràpid (més 90 cm/any). Resistència a la 
 calor i tolerancia a les gelades. Resistència als sòls calcaris. Les fulles surten a l’estiu, són grans i 
 compostes, semblants a les frondes de les falgueres. Les flors apareixen en umbrel·les terminals, ornades 
 amb nombrosos i llargs estams color de rosa que s'obren en corona oferint una floració de gran vistositat. 
 Els fruits surten a partir de setembre en forma de llegums comprimides lateralment de fins 20 cm de llargària 
 i color bru. La colonitzen unes larves que excreten una substancia enganxosa que pot ser molesta. 

 Referència:  Projecte Ribas Piera. 

 Comentari  : Es tracta d’una espècie exòtica sense tradició  no només a can Folch sinó també en el jardí 
 classic noucentista. L’adaptació climàtica i de substat pot representar avantatges, però l’aportació estètica 
 és discutible i prescindible.  No es considera necessària  la seva introducció al jardí Folch. 
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 ALZINA (Quercus ílex) 

 Característiques  : Arbre perennifoli que pot arribar  als 10-20 m d'alçada. Copa gran i densa. Escorça 
 clivellada de color marró fosc. Fulles dures, amb el marge una mica dentat i el pecíol curt; l'anvers és de 
 color verd fosc i pel revers té petits pèls i és de color verd grisós. Floreix entre abril i maig. El fruit (la gla) és 
 arrodonit i allargat (2-3 cm). Suporta bé la sequera i viu en diferents tipus de sòls. 

 Referència:  Espècie existent al jardí 

 Comentari  : L’alzina és una espècie vegetal característica  del lloc que sol conformar boscos mixtos amb pi 
 blanc en la nostra comarca. Si bé la casa Folch es va construir sobre un bosc de pins pinyers, tampoc no 
 fóra aliena la seva presència. Per altra banda, l’exemplar existent presenta un bon estat de conservació i la 
 seva implantació és compatible amb actuacions complementàries al seu voltant.  Només es considera 
 acceptable aquest exemplar d’alzina perquè ja hi és i no és possible un trasllat. Cal configurar el parterre on 
 es troba tenint en compte les seves característiques formals i cromàtiques i el comportament vegetatiu 
 previst. 

 ARBOÇ (Arbutus unedo). 

 Característiques  :  Arbre de 3 a 7 metres d’alçada.  Es de creixement lent i aspecte rústic, pot créixer fins a 
 -15 graus. Li agraden sòls àcids, rics i drenats, però tolera els calcaris.Tolera molt bé l’ombra però també pot 
 estar a ple sol. Les fulles són dentades de color verd brillant quan són joves i verd fosc en arbres adults. 
 Floreix a la tardor i a l’hivern. Les flors tenen forma de campaneta i pengen en raïms de color blanc, 
 blanc-groguenc o blanc-rosat. La fructificació és a la tardor del següent any, coincidint amb l’inici de la 
 floració o al llarg de la mateixa. El seu fruit és comestible, en forma de bola carnosa, groga quan és 
 immadura i vermella en madurar, de pell aspre i formada per petits pics cònics. El fruits triguem un any a 
 madurar i és per aquest motiu que veiem flors i fruits al mateix temps. 

 Referència:  Projecte Ribas Piera. 

 Comentari  : A més dels avantatges de tenir un volum  arbustiu molt controlat, presenta elements d’interès en 
 ser una espècie perennifolia amb una varietat cromàtica interessant, de fruit, flor i fulla, i tenir una adaptació 
 climàtica considerable. No hi ha constància de cirerers d’arboç en el jardí Folch, si bé és un arbust 
 mediterrani característic que resulta absolutament idoni en un jardí noucentista. Per tant,  es tracta  d’una 
 espècie d’implantació recomanable en el jardí de can Folch. 

 ARBRE DE JUDEA (Cercis siliquastrum). 

 Característiques  : Espècie caducifolia exòtica, originària  de la Mediterrània Occidental. Té adaptabilitat al 
 lloc. És resistent a la sequera i no tolera l'entollament del sòl. Sol trobar-se en pendents àrids al llarg de les 
 riberes dels rius, preferentment en terrenys calcaris. Resisteix el fred, fins a -10 °C, però no les gelades 
 perllongades. El més espectacular d'aquest arbre és la seva floració a principis de primavera, les flors, de 
 color rosa intens i agrupades en raïms, creixen abans que apareguin les noves fulles, i moltes d'elles neixen 
 directament dels troncs més joves. Els fruits, de color marró fosc, apareixen a principi de la tardor i resten a 
 l'arbre durant tot l'hivern, de tal manera que és possible veure'n les flors i fruits alhora en l'arbre. 

 Referència:  Projecte Ribas Piera. 

 Comentari  :  S’adapta bé i ofereix un joc de colors  interessant i variat al llarg de l’any, però no s’ajusta al jardí 
 original de can Folch. En tot cas,  es pot considerar  la seva introducció en la configuració de volums de 
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 conjunt que aportin varietat cromàtica amb la idea de potenciar la diversitat estacional, sobretot en el pas 
 d’hivern a estiu. 

 AVET DEL CAUCAS (Abies nordmanniana) 

 Característiques  : Arbre  originari de les muntanyes  del Caucas. Es presenta en altituds d’entre 900-2.200 
 m. És un dels arbres de major creixement d’Europa, pot arribar als 60 m dalt. Les fulles són aciculars 
 (1.8-3.5cm. de llarg, 2 mm. d'amplada i 0.5 mm. de gruix). Les pinyes (10 a 20 cm. de llargada i 4-5 cm. 
 d’amplada) es desintegren quan són madures per alliberar les llavors. Aquest avet és un dels que més es 
 fan servir com a arbre de Nadal, en part perquè les seves fulles no cauen de seguida quan es talla l'arbre. 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  : Es tracta d’una varietat exòtica, sense  tradició en el lloc i inexistent en el jardí clàssic 
 noucentista mediterrani. Només ens consta l'adquisició d’un exemplar.  La voluntat de plantar aquesta 
 espècie a can Folch,  més enllà d’una funció ornamental,  devia respondre a una voluntat recreativa o 
 didàctica quan el jardí encara no havia adquirit la seva configuració definitiva.  Es pot considerar una  varietat 
 prescindible en el jardí Folch. 

 CEDRE (Cedre de l'Himàlaia. Cedrus deodara) 

 Característiques  . Espècie perennifòlia d’alta muntanya  de l’Àsia central sud, amb règim de monsons i clima 
 humit. Forma boscos fins als 3300 m. Alçada de fins a 60 m, majestuós, dioic, resinós, amb la guia torta i les 
 branques penjants i corbades. Fulles en forma d’agulles, rígides, disposades formant com un pinzell sobre 
 uns brots curts. Pinya ovoide, erecta, que es desintegra per dispersar les llavors, que són alades. Usat com 
 a ornamental per l’elegància del port, amb diverses varietats de cultiu. Per la seva fusta de qualitat, 
 aromàtica i resistent a la putrefacció, s’ha utilitzat des d’antic en construcció i com a fusta noble. S’ementen 
 dos exemplars d’aquesta varietat i un sense esmentar-la, que podria ser Cedre del Líban (Cedrus libani) o 
 Cedre de l’Atlas (Cedrus atlantica). 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  : Es tracta d’una varietat exòtica, sense  tradició en el lloc i inexistent en el jardí clàssic 
 noucentista mediterrani. Només ens consta l'adquisició d’un exemplar.  La voluntat de plantar aquesta 
 espècie a can Folch,  més enllà d’una funció ornamental,  devia respondre a una voluntat recreativa o 
 didàctica quan el jardí encara no havia adquirit la seva configuració definitiva.  Es pot considerar una  varietat 
 prescindible en el jardí Folch. 

 MIMOSA  (Acacia dealbata). 

 Característiques  : Espècie arbustiva originària de  les Antípodes que prenem com a arbre.  La mimosa és 
 habitual als nostres jardins, sobretot per la floració de finals de l’hivern, amb capçades de color groc intens. 
 Es reprodueix fàcilment per llavor i rebrota de soca, per la qual cosa pot tenir un comportament invasor en 
 sòls àcids, especialment en espais poc ombrejats i nociu fora de les seves àrees de distribució natural.en 
 molt poc temps comencem a observar com envaeix el territori de manera imparable, no sols per la 
 propagació de les seves llavors, sinó també per l’aparició incontrolada de xucladors des de les mateixes 
 arrels. No és exigent pel que fa al sòl,però creix millor amb un bon drenatge, tot i que no és un tema 
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 preocupant, ja que és molt adaptable i pot viure bé fins i tot en sòls lleugerament calcaris. En podrien ser 
 alternatives l’Acacia ‘Bon Accueil’, l’Acacia ‘Le Gaulois’ o l’Acacia ‘Président Doumergue’ (o ‘Papa Olivier’). 

 Referència:  Factures 1922-1924. Projecte Ribas Piera 

 Comentari  : Es tracta d’una espècie que va ser utilitzada  en el jardí original, on s’hi van plantar dos 
 exemplars. Podem pensar que devia ser present en aquell jardí quan el jardí, que encara no havia adquirit la 
 seva configuració definitiva, igual com ho és encara avui en molts d’altres jardins del país, sobretot per la 
 seva baixa exigència pel que fa a clima i sòl i, especialment, per la florida abundosa a l’inici de la primavera. 
 Es pot plantejar la reintroducció d’aquesta espècie vegetal. 

 OLIVERA (Olea europea) 

 Característiques  :  Arbre perenne de creixement lent.  Floració a mig estiu i fructificació a la tardor. Bon 
 desenvolupament en regions mediterrànies amb interval de temperatures ideal entre 5 i 25º C. Per fructificar 
 i portar els fruits a la maduració necessita estius llargs i calorosos seguits d’hiverns frescs. Tot i ser 
 moderadament resistents al fred, fins i tot els arbres adults poden patir danys amb temperatures inferiors a 
 -10º C. La poda habitual consisteix a eliminar les branques més velles per promoure un nou creixement (els 
 fruits apareixen en la fruita d’un any) i per mantenir obert el centre de l’arbre. 

 Referència:  Espècie existent, de plantació recent. 

 Comentari  : És un arbre clàssic de la Mediterrània  i vinculat al Noucentisme que no consta en el jardí 
 original, ni tampoc en altres punts de la finca, si bé no és descartable que n’hi hagués cap. La introducció 
 recent d’aquest arbre no és contrària a l’èssència del jardí noucentista, però resulta aliena en aquest i no 
 hauria de condicionar intervencions futures en el jardí.  De cara a la simplificació vegetal i a la restauració 
 amb espècies originals és aconsellable retirar l’olivera existent quan es cregui oportú. 

 PEBRER (Schinus molle) 

 Característiques  :  Arbre perennifoli originari de Sudamèrica  del Brasil, Uruguai i Argentina. Pot créixer fins 
 als 15 metres, amb una copa de 4-5m de diàmetre formada per branques penjants que es va formant al llarg 
 dels anys. No s'ha de podar. L’escorça és fosca, rugosa i amb esquerdes. Les branques més velles adopten 
 una forma retorçada. Les fulles estan compostes per entre 15 i 20 parells de folíols amb forma de llança, 
 allargats i prims. Floreix de maig a juny. Les flors són de color groguenc verdós i s’agrupen en forma de 
 raïm. Els fruit tenen una forma arrodonida i un color vermell viu. Apareixen agrupats en forma de raïm i 
 desprenen una olor semblant a la del pebre. Pot créixer en tot tipus de sòls i suporta bé la contaminació. 
 Resisteix bé la sequera, el fred i les gelades de fins als -5ºC. És un arbre molt resistent tant a les plagues 
 com les malalties 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  : Es va introduir un exemplar d’aquesta espècie  l’hivern de 1922-23 en el jardí de can Folch 
 segurament pel seu caràcter ornamental i les facilitats que oferia pel que fa a conservació i manteniment 
 quan el jardí encara no havia adquirit la seva configuració definitiva.Tampoc no és un arbre aliè als grans 
 jardins del país, on s’ha utilitzat per aquestes mateixes característiques i, alhora, pel seu exotisme. La 
 reintroducció d’aquesta espècie en el jardí Folch es podria fer atenent a la condició d’element exòtic 
 admissible en un jardí noucentista com aquest i, especialment, a les característiques formals i cromàtiques: 
 l’interès plàstic del tronc en la mirada propera, el caient “ploraner” possiblement adequan en determinats 
 pendents i la capacitat de generar ombres suggerents.  La utilització com a exemplar aïllat es fa difícil  per les 
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 limitades dimensions del jardí i l’absència d’un espai generós; en canvi, potser fóra més apropiat una 
 utilització repetida amb dos o tres exemplars per configurar un volum  . 

 PI DE CÒRSEGA (Pinus nigra var. corsicana) 

 Característiques  : Varietat de pinassa o pi negre pròpia  dels boscos de Còrsega, Sicília i, sobretot, de 
 Calabria. És un pi de clima submediterrani que a  Catalunya  conforma boscos entre els 500 m 
 (excepcionalment 250 m) fins als 1.200. És capaç de resistir sequeres estivals molt pronunciades i gelades 
 fortes. El creixement és lent. El tronc és recte normalment. En el passat s'aprofitava en molts usos 
 (construcció d'edificis i  naval  , travesses de ferrocarril,  pals de telefonia i enllumenat, etc. Se n’extreia la 
 reïna  o trementina per fabricar  pega  i per a usos  medicinals. 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  : Es tracta d’una varietat sense tradició  en el lloc i pròpia de boscos de la Catalunya central. 
 Només ens consta l’aquisició d’un exemplar. Potser, més enllà d’una funció ornamental es va intentar plantar 
 aquesta espècie atenent a les bones condicions pel que fa al sòl i al clima, i per una voluntat recreativa o 
 didàctica  quan el jardí encara no havia adquirit la seva configuració definitiva.  Es pot considerar  una varietat 
 prescindible en el jardí Folch. 

 PI DE FLANDES (Pinus sylvestris) 

 Característiques  :  Pi de Flandes és el nom comercial  Pi silvestre, Roig o Rajolet. És una conífera molt 
 estesa per Europa i Àsia. Pot arribar als 30 metres d'alçada i als 5 metres de diàmetre. Els anells de 
 creixement estan molt marcats i tenen un espessor d'1,5 a 3 mm.L'albeca és d'un color groc pàl·lid i el color 
 de les vetes del duramen és rogenc, el qual li dóna els diferents sobrenoms. És una fusta resinosa, lla més 
 apreciada del grup de les pinàcies. 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  : Es tracta d’una varietat sense tradició  en el lloc. Només ens consta l'adquisició d’un exemplar. 
 Potser, més enllà d’una funció ornamental es va intentar plantar aquesta espècie atenent a una voluntat 
 recreativa o didàctica  quan el jardí encara no havia adquirit la seva configuració definitiva.  Es pot  considerar 
 una varietat prescindible en el jardí Folch. 

 PI PINYER (Pinus pinea) 

 Característiques  :  Arbre perennifoli.  Només es troba  a la zona mediterrània, en boscos costaners entre els 0 
 i els 1.000 metres d’altitud. Prefereix sòls silicis o sorrencs.  Pot arribar als 20-25 m d'alçada. Capçada  densa 
 i arrodonida, en de parasol. El tronc puja recte i es divideix en branques gruixudes; l'escorça és de color 
 marró rogenc i es va esquerdant amb el pas del temps. Fulles en forma d'agulla, de color verd intens i 
 acabades en punxa, gruixudes, de 10-15 cm de longitud i es troben agrupades de dos en dos. El fruit, la 
 pinya, és grossa, de forma ovoide; sense pinyons, són emprades com a combustible.  Una pinya madura a  la 
 tercera tardor des del seu naixement.  Els pinyons  són molt estimats per la seva qualitat. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924, Projecte  Ribas Piera, espècie reconeixible en imatges d’època 
 i existent en el jardí l’actual fins a dates recents 
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 Comentari  : Les imatges de l’entorn del Castell, abans i després de construir la casa Folch, ens mostren un 
 paisatge, entre la carretera i la carena, dominat pel pi pinyer. Folch fa referència als pins del terreny del 
 costat de la casa que lloga l’estiu del 1921, i compra per fer-s’hi la casa pròpia. Els pins formen part del jardí 
 de la casa Folch des de sempre i les referències en son diverses al llarg del Llibre Blau de l’escriptor. Les 
 fotografies ho mostren repetidament.  RFC explica a  Sala de miralls que de petit associava una platea a un 
 espai pla amb pins  . Van plantar-ne un expressament  en el primer jardí, tot i que n’hi havia diversos. El pi 
 pinyer és una espàcie clàssica mediterrània, que el noucentisme incorpora en el seu imaginari literari i 
 pictòric.  Ribas Piera també incorpora el pi pinyer  en el seu projecte. Es tracta d’una espècie vegetal 
 imprescindible en el jardí de can Folch que ha estat suprimida paulatinament i que convé reintroduir. 

 SAVINA COMUNA O SAVINA NEGRA (Juniperus phoenicea  .  Familia: Cupressaceae). 

 Característiques  :  Arbre perennifoli. Es troba preferentment  a la zona mediterrània en alçades molt 
 diverses. Suporta sòls molt pobres i substrats calcaris. Té forma piramidal. Quan és jove pot ser bastant 
 arrodonit, lobulat i desordenat. Es tracta d’un arbre longeu i de creixement lent. Pot arribar als 12 m o fins 
 als 2 m, com a arbust. Suporta climes molt secs, glaçades fortes i vent intens. És indicat per a jardins que 
 requereix menys manteniment. Floreix al març. Les fulles tenen forma d’escata, com el xiprer; en canvi, els 
 fruits són més petits, tenen forma esfèrica i la coberta una mica carnosa de color vermellós. Precisament, el 
 nom de l’espècie, phoenicea, ve del grec “phoinikeos”  (llatí: phoeniceus) que significa roig, vermell. La seva 
 resina i la seva fusta resistent tenen una olor agradable. 

 Referència:  Llibre Blau  , 

 Comentari  :  La savina és una espècie tradicional emprada  en segones residències durant la primera meitat 
 del segle XX amb dues funcions diferenciades: com a arbre decoratiu, tal com demostren vells exemplars 
 que encara es conserven, i en la configuració de tanques de separació en solars urbanitzats, com era el cas 
 de can Folch. Avui, la funció com a tanca verda ha estat substituïda per la d’altres espècies arbustives de 
 creixement més ràpid, com la tuia, que Ribas Piera proposava per a la tanca nord en el seu projecte. La 
 savina formava part de les espècies vegetals plantades en el jardí Folch, segons recull el Llibre Blau de 
 l’escriptor, i la família Trias esmenta l’existència de “sivines” en el jardí. Convé tenir present, no obstant, que 
 et terme “savina” també podria ser una forma comuna d’anomenar qualsevol tipus de conífera utilitzat en 
 tanques de separació.  També és probable que fossin  tuies els arbustos plantats a banda i banda de l’escala 
 de pujar a la casa.  En aquest sentit, es podria donar  el cas que les “savines” esmentades per Folch i els 
 seus descendents fossin una varietat de xiprers o, sobretot, tuies. Un avantatge de la savina enfront el xiprer 
 és la dimensió reduïda dels seus fruits.  Pot ser adequat  utilitzar la savina  per a la formació de la tanca 
 perimetral en la banda nord, per les condicions de conservació, opacitat visual, cromàtiques, oleolèptiques, 
 etc. En tot cas, sembla que l’espècie original va ser la tuia, que també proposa el projecte de Ribas Piera. 

 TUIA (Thuja occidentalis / Thuja orientalis) 

 Característiques  : Conífera exòtica, provinent del  Canadà i de la Xina, respectivament. Fulla perenne. Pot 
 tolerar certa sequera, però necessita teg i és sensible a la calor. Resisteix glaçades. Es tracta d’una 
 cupressàcia  , de la família del xiprer i la savina.  El seu equivalent local seria la Savina negra, utilitzada 
 tradicionalment. El seu interès és la fulla, l'aroma i la capacitat de poda. Les dues varietats són molt similars, 
 fins al punt que se solen confondre. Però hi ha petites diferències, sobretot el color i la forma del fruit: 

 ●  Alçada: La T. occidentalis creix entre els 10 i els 20 m, la T. orientalis, entre 20 a 30 m. 
 ●  Color: La T. occidentalis és d'un color verd fosc, mentre que la T. orientalis és més clara. 
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 ●  Cons / pinyes: La T. occidentalis les fa allargades, i les de la T. orientalis són gairebé rodones, de 
 color blavós. 

 ●  La T. orientalis  disposa els branquillons en plans  verticals formant com uns ventalls; per això aquest 
 arbre també s'anomena  xiprer de ventall.  La T. occidentalis  també disposa aquests branquillons en 
 forma plana, però en forma més horitzontal. 

 Referència:  Factures 1922-1924. Projecte Ribas Piera 

 Comentari  : En les factures de 1922-1923 hi consta  la compra de  20, 25, 56 i 169, tuies, amb un total  de 270 
 exemplars.  Ribas Piera introdueix la tuia en el jardí  Folch amb la voluntat de crear una massa arbustiva 
 uniforme en el límit nord del conjunt. En aquest sentit, recupera la tipologia de tanca vegetal original i, 
 potser, l’espècie. FiT fa referència en el  Llibre  Blau  a la compra de savines per al jardí primitiu  de can Folch, 
 en canvi si atenem a les factures inicials podem concloure que la delimitació de camins i de la tanca 
 perimetral del jardí es feia amb tuies i no savines. E  n les darreres dècades hi havien anat desapareixent  les 
 coníferes de tanca i en restaven en determinats parterres del jardí Trias. Avui encara hi ha exemplars 
 d’aquesta varietat, si bé plantats més recentment i en format d’arbust aïilat.  La tuia, més enllà dels 
 avantatges que pugui aportar en relació a la poda, espessor, alçada o rapidesa de creixement, és una 
 espècie vegetal no autòctona. Malgrat tot, es tracta d’una espècie absolutament integrada, sobretot per la 
 seva similitud amb la savina i el xiprer autòctons. En aquest sentit, c  aldria veure quina varietat de  Thuja 
 s’utilitzava a principis de segle XX: la Thuja occidentalis té una coloració lleugerament més fosca que la 
 orientalis, i més propera, per tant a la de xiprers o savines, així com l’aspecte. En aquest sentit es proposa 
 optar per aquesta varietat per davant de la Thuja orientalis.  És planteja la conveniència d  e portar  a terme la 
 plantació amb tuies que preveu el projecte de Ribas Piera com a espècie divisòria proposada per al límit 
 nord del jardí, però amb la varietat occidentalis  . 

 XIPRER (Cupresus sempervirens). 

 Característiques  :  Arbre perennifoli propi de la mediterrània.  Capçada estreta i punxeguda, pot arribar als 30 
 m d’alçada. Suporta climes molt secs i el fred, i tot tipus de sòls. És un arbre longeu i de fusta resistent. 
 Floreix al març. Les fulles tenen forma d’escata i el fruit pren forma semiesfèrica amb uns bonys que  quan 
 madura es separen perquè la llavor caigui. Es considera planta ornamental i per plantar en renglera. 
 Presenta dues formes de creixement, segons si es tracta de la varietat  stricta  , de capçada generalment 
 estreta i espessa, amb les branques erectes en paral·lel al tronc, o la varierat  horitzontalis  , de branques  que 
 tendeixen a obrir-se tot formant una capçada més cònica. Els dos tipus són adequats per a fer tancaments. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924, Projecte  Ribas Piera, espècie reconeixible en imatges d’època 
 i existent avui en altres punts de l’antiga finca i en el jardí actual.. 

 Comentari  : El xiprer mediterrani és un antic arbre  de jardí a casa nostra. Tradicionalment s’ha associat en 
 excés a la mort, però tenia una funció simbòlica en l'hàbitat rural català; exemple destacat en són els tres 
 xiprers monumentals de can Padró, a Plegamans, que formen part de l'skyline del poble des de fa molts 
 anys.  És un arbre que va reivindicar el Noucentisme  i, precisament, Joaquim Folch i Torres, a partir del seu 
 article “Elogi del xiprer”, l’any 1914. En van comprar un total de 15 per al primer jardí. Les referències a la 
 plantació de xiprers en el Llibre Blau són de 1923 i de 1933, fet que permet concloure que aquesta espècie 
 era present en tota la finca. Els xiprers destacaven a can Folch, especialment en l'escala d’accés a la casa i 
 en tot el perímetre de la finca, amb una façana arbòria espectacular en el carrer del Castell que encara avui 
 es pot contemplar, la majoria de la varietat stricta o estreta.  Actualment hi ha xiprers de la varietat  stricta  en 
 el jardí de can Folch flanquejant l’escala que baixa al mirador, que van ser plantats seguint les indicacions 
 de Ribas Piera, que així els incorporava en el seu projecte.  Es tracta d’una espècie vegetal imprescindible 
 en el jardí de can Folch que cal conservar i es podria valorar-ne la reintroducció en altres indrets  . 
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 ARBRES DE FRUITA SECA I DOLÇA 

 AMETLLER  (Prunus dulcis) 

 Característiques  : Arbre caducifoli. Suporta bé la  sequera i que en canvi li perjudica un excés d'aigua. Pot 
 arribar als 10 m d'alçada. La seva escorça és rugosa i molt esquerdada. Les fulles són simples, amb el 
 marge dentat i en forma de llança, de color verd apagat. Floreix abundosament durant els mesos de febrer i 
 març, tot anunciant l’arribada de la primavera. Les flors són blanques o rosades i surten abans que les 
 fulles. El fruit (ametlla) està recobert d'una pell (clofolla) que cau quan madura i s'asseca a finals 
 d’estiu.Només fructifica i madura a les comarques de clima sec, càlides o temperades.La poda de formació 
 segueix la forma ja natural de l’arbre, ja de per si bastant simètrica i equilibrada. Durant la poda de 
 manteniment cal despuntar i aclarir les branques llenyoses a 25-30 cm de llargada i deixar les laterals que 
 surten de les branques a uns 30 cm de separació. Les formes que més convenen a l’ametller són a tot vent 
 en el camp (1,50-1,80 metres de tronc) i, a mig vent, a les hortes i a les vores de les vinyes (1,20-1,30 
 metres) 

 Referència:  Llibre Blau 

 Comentari  : És un arbre  assimilat a la cultura mediterrània.  La seva adaptació al jardí es deu als pocs 
 requeriments, més enllà de la poda anual de manteniment. La seva presència aporta la qualitat de la florida 
 primerenca a finals de l’hivern i l’evocació rural, en ser un arbre comú en les nostres masies. El Llibre Blau 
 recull la presència d’ametllers en el jardí Folch, sobretot, plantats en el “terreny nou”, tal com s’indica en una 
 nota de 1933, si bé no podem assegurar que n’hi haguessin en el jardí vell. Roser FC explica que el seu 
 pare volia un camí pla per passejar quan fos gran, i d’aquí vindria el camí dels ametllers, que unia la casa 
 amb el garatge.  Tot i que no hi ha constància de la  plantació en el “jardí vell”, la presència d'ametllers en 
 l’actual jardí Folch pot resultar oportuna, tenint en compte l’evocació rural i mediterrània d’aquesta espècie, 
 que encaixa en l’ideal noucentista. Per altra banda, els pocs requeriments i l’escassa capçada també fan de 
 l’ametller un arbre convenient d’introduir. Es pot plantejar l'entorn del Pla, conformant una alineació que 
 aportaria horitzontalitat i certa transparència en el nivell baix del conjunt, vist des de l’Avinguda Catalunya. 

 AVELLANER  (  Corylus avellana) 

 Característiques  : Arbre caducifoli d’uns 6 m d'alçada.  Acostuma a tenir aspecte d'arbust. Requereix clima 
 temperat, de temperatures mitjanes entre 12 i 16 º C i suporta temperatures mínimes de -8ºC. Necessita 
 força d'aigua, motiu pel qual no resisteix bé la sequera. Si les terres són excessivament calcàries i de 
 naturalesa seca pot ressentir-se'n per la falta d'humitat. L'escorça és llisa i de color gris rogenc. Les flors 
 surten abans que les fulles. El fruit és l'avellana; es cull a finals d'estiu. La poda de formació es realitzarà 
 durant l’hivern següent a la seva plantació. Poden conservar-se unes 8 branques. Un cop l’arbre ha adquirit 
 la seva forma definitiva, cal podar-lo dues vegades l’any. Si creix massa, per sobre dels 3 metres, es tallarà 
 la guia superior. S’eliminarà també qualsevol branca que congestioni el centre. A mesura que l’arbre creix es 
 tallaran les branques laterals massa llargues i es tallaran a uns 2,5 cm 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 

 Comentari  : És un arbre  assimilat a la cultura mediterrània.  Planteja pocs requeriments, més enllà de podes 
 anuals de manteniment. La seva presència en jardins és escassa i el seu ús es concreta a l’àmbit agrícola. 
 No obstant, l’avellaner va ser present a can Folch des de l’inici.. Entre Folch i Duran van acordar  de 
 posar-ne en el jardí, tot i que Duran va proposar suprimir els del cantó migdia de la casa, suggerint utilitzar 
 magraners al lloc d’avellaners perquè “faria el mateix efecte”; en tot cas,  se’n van plantar 27 exemplars.  Del 
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 comentari es desprèn una voluntat ornamental determinada.  El Llibre Blau recull la presència d’avellaners 
 en el jardí Folch en relació al “terreny nou”, tal com s’indica en una nota de 1933, amb la idea de producció 
 més que no pas d’ornament. Es tracta d’una espècie mediterrània característica amb certa evocació a la 
 ruralitat que la fa apropiada per un jardí noucentista. Caldria considerar el requeriment d’aigua per garantir el 
 vigor i l'aspecte frondós necessari.  La forma arbustiva  gran podria dificultar la implantació per les 
 característiques actuals del jardí Folch, llevat que es volgués conformar certa volumetria contínua en 
 determinat parterre. 

 ALBERCOQUER  (Prunus armeniaca L.) 

 Característiques  : Fruiter caducifoli de port mitjà.  Requereix emplaçaments assolellats, orientats a l’est o al 
 sud. Els terrenys no cal que siguin molt fèrtils, però prefereix sòls temperats, arenosos i permeables. 
 Resisteix la secada, tot i que cal regar-lo abundantment per assegurar-ne el desenvolupament de copa i fruit 
 abundant. La floració, de flors blanques o rosades, és entre febrer i març. El fruit, de color acarabassat, 
 madura a principis d'estiu. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 (suposició) 

 Comentari  :  Té l’avantatge d’una floració incipìent,  similar al cirerer, i un fruit vistós. Per assegurar un major 
 tamany de fruit s’aconsella la varietat  canino  .  L’albercoquer  consta entre les varietats originals de can Folch. 
 Es tracta d’una espècie que cal valorar-ne la seva reintroducció i la ubicació precisa en el jardí, com pot ser 
 el cas dels parterres de “les granotes”. 

 CAQUI  (Diospyros kaki) 

 Característiques  : Arbre caducifoli molt ben adaptat  a les condicions mediterrànies. Es sol mantenir no més 
 enllà dels 6 m. d’alçada, tot i que pot créixer més. La floració tardana li evita problemes de gelades 
 primaverals, tot i que a temperatures baixes se li poden danyar les gemmes. Requereix estius llargs i càlids 
 per a la maduració dels fruits, de manera que la fulla cau abans que el fruit maduri, a la tardor, quan tindrà 
 un color ataronjat i una textura ferma. És exigent quant a demanda de llum, no li va bé l’ombra. Prefereix 
 sòls argilosos o calcaris, fèrtils, profunds, amb abundant matèria orgànica i un bon drenatge, ja que és molt 
 sensible a l’excés d’humitat. Es fan podes bastant lleugeres limitant la longitud de les branques, per evitar 
 fractures i haver d’estintolar les branques de fruit, 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 

 Comentari  :  Tot i que hi havia caquis a can Folch (se’n  va plantar 1 a l’inici, almenys), es tracta d’una 
 espècie poc habitual. Per la seva rusticitat i per la imatge del fruit a la tardor, madur i sense fulles a l’arbre, 
 es podria considerar la seva introducció puntual en el jardí. 

 CIRERER (Prunus avium) 

 Característiques  :  Fruiter Caducifoli. Resisteix molt  bé el fred. Té preferència per terres una mica calcàries, 
 però no és molt exigent, tot i que necessita una terra rica en matèria orgànica, ja que no pot créixer en sòls 
 pobres.Li agraden les terres ben drenades i també una posició ben il·luminada i airejada. El cirerer suporta 
 poc els talls, les ferides cicatritzen amb dificultat, l’escorça és molt sensible i si es malmet li pot produir la 
 mort. Quan és encara jove es pot fer una poda intensa per configurar el brancatge, però posteriorment cal 
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 reduir al mínim les intervencions. A l'estiu proporciona ombra i a la tardor el color verd de les seves fulles 
 passen a un color ataronjat o vermellós, abans de caure. Floreix abundosament a la primavera, entre abril i 
 maig, les flors són blanques, surten amb les primeres fulles i omplen tot l'arbre. El fruit (cirera) primer és de 
 color verd, però es torna d'un vermell viu quan madura, el mes de juny. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 (suposició),  Projecte Ribas Piera. 

 Comentari  : Té l’avantatge d’una floració incipìent  i abundosa.  El cirerer consta entre les varietats  originals 
 de can Folch. Es tracta d’una espècie que cal valorar-ne la seva reintroducció i la ubicació precisa. 

 CODONYER (Cydonia oblonga). 

 Característiques  :  Arbre rústic mediterrani. Caducifoli.  Pot arribar fins als 4-6 m d'alçada. S'adapta a sòls 
 diversos, tot i que prefereix les terres fèrtils,  fresques i profundes, silícies i no excessivament argiloses i no 
 resulta gaire bé en els terrenys excessivament àrids, cretacis i calcinosos. És arbre de climes càlids o 
 temperats, però també resisteix temperatures fredes i glaçades. Es pot cultivar en qualsevol exposició, tot i 
 que  cal  evitar és  l’orientació a nord. El fruit (codony) és dur, gran i aromàtic.  L’olor que desprèn és molt 
 agradable i sovint es posaven codonys als armaris per aromatitzar la roba. És de color groc quan està 
 madur, a finals d’estiu. Amb la polpa es fa el codonyat, confitura molt dolça i apreciada. El codonyer suporta 
 poc els talls, tot i que se li podrà practicar una poda de formació durant dos o tres anys i després una poda 
 de manteniment molt lleugera. A la Grècia clàssica es relacionava amb la deessa Afrodita, perquè se’l 
 considerava símbol d’amor i fertilitat. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924, Record  de Roser Folch i Camarasa 

 Comentari  : El codonyer era un arbre habitual en molts  jardins pel seu valor ornamental entre les espècies 
 de d’alçada mitjana i pels usos que permet els seu fruit. En certa manera, la capacitat productiva del 
 codonyer el posa en relació a l’antic jardí-hort tradicional. Forma part del llistat d’espècies vegetals 
 plantades ja l’any 1923 (se’n van plantar 3 exemplars) i esmentades en el  Llibre Blau  . Roser FC recorda  el 
 codonyer del jardí. La dimensió dels fruits facilita una recol·lecció ràpida.  Es tracta d’una espècie  vegetal 
 imprescindible en el jardí de can Folch que havia estat suprimida. Caldria estudiar-ne la ubicació  . 

 FIGUERA (Ficus carica) 

 Característiques:  Arbre caducifoli de gran capçada  que pot arribar als 5 m d'alçada. L’escorça és de color 
 gris metàl·lic. Les fulles són grans, amplament lobulades, fan 10-20 cm de longitud i d'amplada. Floreix 
 durant la primavera. Les flors són molt petites, però en destaca el fruit (figa), inicialment verd però a mesura 
 que creix pot agafar tons més lilosos o violats. Es cull a finals d’agost. És un arbre que pot viure en llocs ben 
 difícils amb poca aigua, però que a la vegada és cultivat fàcilment en terrenys més humitat. Tota la planta 
 desprèn un làtex blanc que irrita la pell si el toquem amb les mans. 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  : Es tracta d’una espècie essencialment mediterrània,  que evoca fortament la ruralitat. Se’n va 
 plantar una en el jardí inicial i alguna més en el “terreny nou”.  Per les seves característiques formals  i pels 
 requeriments d’espai és prescindible en el jardí actual. 
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 MAGRANER. (Punica granatum) 

 Característiques  :  Arbre o arbust caducifoli, més o  menys espinós, de fulles oposades i lluents. Arriba fins 
 als 5 metres d'alçària en creixement natural. És una planta exigent en calor a l'estiu, en canvi a l'hivern, 
 sense fulles, pot resistir fins als 11º sota zero. També és molt resistent a la sequera. S'adapta a tota mena 
 de sòls, no és gaire exigent pel que fa a les condicions. Floreix a principi de l’estiu, amb flors solitàries de 
 color vermell, grosses i molt vistoses anomenades badocs. Al llarg d’aquesta estació, l’ovari d’aquestes flors 
 madura fins donar, a la tardor, una magrana. L’àrea natural del magraner és la zona mediterrània. El 
 magraner es pot conrear sense modificar la forma natural de l’arbre, que 
 sovint produeix una planta de 4 a 5 metres d’alçada, d’aspecte arbustiu, amb la capçada irregular 
 i molt ramificada. És convenient procurar, però, que la brancada agafi una forma regular. Mentre 
 és jove suporta perfectament els talls de poda, 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924, Record  de Roser Folch i Camarasa 

 Comentari  : El magraner té una profunda arrel mediterrània  que evoca cert exotisme, la frondositat i un punt 
 de sensualitat, a més del seu comportament dòcil de manteniment en el jardí. Permet una poda de formació 
 i aporta qualitats de floració i fruit vistós.  Forma part del llistat d’espècies vegetals plantades al jardí per ja 
 l’any 1923, quan se’n van plantar 12. Roser FC recorda el magraner al jardí i, per altra banda, Folch i Torres 
 va titular  Els Magraners  una de les seves  Historietes  exemplars.  Es tracta d’una espècie vegetal 
 imprescindible en el jardí de can Folch que havia estat suprimida, tot i que reintroduïda recentment de forma 
 aleatòria. En tot cas, convindria valorar amb criteris d’estil i de composició la idoneïtat de la ubicació de les 
 plantacions recents  . 

 NESPRER (Eriobotrya japonica) 

 Característiques  : Arbre de  fulles  persistents.Originari  del Mediterrani central oriental.  És molt fàcil de 
 conrear i és freqüent com a arbre ornamental. És una espècie molt adaptable, tolerant bé el fred, la sequera 
 i diversos tipus de substrat. No necesita poda ni un manteniment continuat.  Floreix d'octubre a febrer  en 
 panícules  de  flors  blanques oloroses. Els  fruits  es  tornen de tonalitats groga o taronja en madurar a la 
 primavera. Per l'època en què floreix les glaçades poden matar la flor (l'arbre en canvi resisteix bé les 
 glaçades) per això és arbre propi de zones de  clima  mediterrani  càlid malgrat que pel gran període de  florida 
 pot donar alguns fruits en zones més fredes. Es conrea en secà i regadiu. No fa falta podar, però si ho 
 féssim, que sigui sempre a l’estiu abans de la floració. Com a aclarida, se’n fa una de prèvia a la floració 

 Referència:  Llibre Blau  , Projecte Ribas Piera. 

 Comentari  : Es tracta d’una espècie esmentada en el  Llibre blau. És possible que formés part de les 
 espècies plantades en el “terreny nou” de la finca. Es tracta d’una espècie que requereix poca cura en el seu 
 manteniment i unes possibilitats altes de supervivència. També cal considerar que els fruits es fan malbé en 
 el mateix arbre; davant d’això es pot donar el cas que hi hagi qui els vulgui collir, o bé que es deixin fer 
 malbé tot oferint un aspecte deixat a principis d’estiu. Cal observar que la textura del seu fullatge afegeix un 
 toc tropical poc convenient en l’actual jardí.  Tot  i que hi havia nesprers a can Folch, es tracta d’una espècie 
 d’aspecte “exòtic” que la fa poc habitual en el jardí clàssic noucentista en aquest sentit, poc indicada per 
 introduir-la en l’actual jardí Folch  . 
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 PERERA (Pyrus communis L.) 

 Característiques  : Arbre caducifoli de port mitjà que  pot arribar als 20 m d’alçada. La flor, de 2-3 cm de 
 diàmetre, té pètals blancs en forma d’ungla. Apareix solitària o en grups de 9-11 flors. Els fruits: peres, com 
 també les pomes, són en realitat un fals fruit, format per l’engrossiment del receptacle floral. Són de forma, 
 mida i color variable segons les varietats. Viu en ambients humits, temperats o frescals. Suporta millor el 
 fred i fins i tot les glaçades hivernals que no pas les temperatures molt altes i la sequera persistent. Cal 
 plantar aquesta espècie en indrets arrecerats del vent. És força exigent en les condicions del sòl. La seva 
 forma natural és piramidal i estesa tot i que de jove és rodona, amb un tronc alt i gruixut. Tot i amb això, la 
 poda és primordial en la perera, que suporta força bé totes les intervencions i proporciona fruits voluminosos 
 i abundants. Es pot cultivar en totes les formes. Per podar les pereres, les pomàcies en general, cal comptar 
 amb experiència, ja que resulten indispensables també les podes en verd durant l’estiu. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 

 Comentari  : Una factura de 1922 especifica 6 pereres  amb espatllera per plantar en fiera. Per altra banda 
 JMFT recull l’existència de pereres a can Folch.  Es  tracta d’una espècie vegetal existent a can Folch, potser 
 en els parterres del brollador de les granotes. Es planteja interessant implantar-la en el jardí vell. 

 PRESSEGUER (Prunus persica) 

 Característiques  : Fruiter de fulla caduca. És un dels  fruiters més adequats d’associar amb la vinya. 
 Respecte a la qualitat del sòl és força menys exigent, tot i que prefereix les terres lleugeres i fondes, 
 fresques, de composició arenosa o siliciocalcària. S’ha de situar a ple sol, amb bona ventilació i 
 assegurant-li aportació d’aigua. El préssec es cull entre juny i octubre, segons la varietat. El presseguer 
 requereix una poda adequada de formació i una altra poda més complexa anomenada de fructificació, que 
 cal fer cada any, ja que fructifica sobre les branques de fusta de l’any anterior, i la part que ja ha fructificat no 
 torna a produir. Per aquest motiu, si les branques es deixen sense podar, els fruits tendeixen a allunyar-se 
 del centre de la planta, i la floració va perdent vigor a cada nou brot. Mai no s’han de podar els arbres de 
 fruit d’ós durant el repòs hivernal o a mitjan o finals de tardor. La poda en aquests moments exposa a l’arbre 
 al mal del plom i a la xacra bacteriana. En tot cas, és un arbre amb certa propensió a plagues i malalties. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 (suposició) 

 Comentari  : D’entre els fruiters possibles, potser  és el que presenta més atencions. JMFT recull el 
 presseguer com una espècie plantada a can Folch i és possible que ho fos en el terreny nou de la casa. La 
 plantació de 1923 recull pocs fruiters sense especificar. Roser FC no recorda haver collit préssecs.  Es tracta 
 d’una espècie vegetal existent a can Folch, segurament en el terreny nou. No és massa rústica. Es planteja 
 que no és necessari implantar-la en el jardí vell. 

 PRUNERA (Prunus sp.) 

 Característiques  : Arbre de fulla caduca de port mitjà-gran.  La floració és primerenca, per la qual cosa s’ha 
 d’evitar plantar-les en zones on pot sorprendre el fred, o triar varietats de floració tardana en zones 
 propenses a les gelades de primavera. La millor situació per a les pruneres és una zona càlida, assolellada i 
 a redós. Toleren sòls de tot tipus sempre que estiguin ben drenats. Mai no s’han de podar els arbres de fruit 
 d’ós durant el repòs hivernal o a mitjan o finals de tardor. La poda en aquests moments exposa a l’arbre al 
 mal del plom i a la xacra bacteriana. La poda de formació s’ha de realitzar a mitjan primavera. La poda per 
 regular el creixement serà molt limitada per evitar que els talls puguin conduir a les infeccions; la farem a 
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 l’estiu (poda en verd). Quan les branques comencen a estar molt poblades, es farà una aclarida, però no ha 
 de ser excessiva, ja que la prunera tolera més que la pomera i la perera la capçada densa. L’aclarida es 
 realitzarà a la primavera, després de la floració, eliminant les branques mortes o trencades, dèbils. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 (suposició) 

 Comentari  : D’entre tots els fruiters és el més rústic.  JMFT recull diverses collites de prunes en el Llibre 
 Blau. Roser FC recorda que menjaven les prunes collides al jardí.  Es tracta d’una espècie vegetal a 
 considerar reimplantar-la en el jardí de can Folch. Convindria valorar la ubicació en el jardí, potser en els 
 parterres del brollador de les granotes. 

 PRUNERA VERMELLA O MIRABOLÀ (Prunus cerasifera) 

 Característiques  : Arbust o arbret caducifoli, de mesura  mitjana a petita, amb tija erecta o rarament 
 arquejada. Té varietats amb fulles vermelles que es fan servir molt com a arbre ornamental. Floreix aviat, a 
 començament de la primavera, abundosament. Les flors són de color blanc o rosat. El fruit, mirabolà o 
 prunell, té diferents coloracions, del groc al roig o lila obscur. Tolera sòls pobres i calcaris, però els prefereix 
 amb matèria orgànica a la superfície. Es conrea pels seus fruits comestibles. Se’n fan melmelades i gelees 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 (suposició),  Record de Roser Folch i Camarasa 

 Comentari  : Cal destacar que la floració i la dimensió  reduïda d’aquest arbret el fa ideal per a jardins petits. 
 JMFT recull una abundosa collita de prunells el juny de 1937. Per altra banda, Roser FC recorda que hi 
 havia una prunera de prunells, molt gran, i que en podien menjar tants com volien. Sembla que es trobava a 
 prop de la reixa que separava de la casa dels veïns i que recorda la seva germana NFC menjant prunells 
 amb l’amiga veïna mentre parlàven.  Es tracta d’una  espècie vegetal interessant en el jardí de can Folch. 
 Convindria valorar la ubicació en el jardí a prop de la tanca de nord  . 

 ARBUSTOS I PLANTES 

 BALADRE (Nerium oleander) 

 Característiques  : Planta molt ben adaptada a l’entorn  mediterrani, on s’utilitza sovint. Creix en tota mena 
 de sòls, sobretot arenosos i calcaris, des del nivell del mar fins als 1200 m d'altura. Suporta l'aridesa del 
 terreny gràcies a que les arrels arriben a la humitat freàtica. El baladrar, com a comunitat permanent, 
 s'instal·la a les rambles mediterrànies, llocs eixuts durant una gran part de l'any però inundats en moments 
 determinats, en l'època de pluges. Resisteix les graçades i és convenient la plantació en orientació a sud. 
 Pot arribar a un altura de 5m. Floreix al llarg de tot l’estiu. Les flors són de fragancia suau i de color rosa 
 intens o, amb menys freqüència, blanc. 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 
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 Comentari  : El baladre s’ha fet un lloc entre les plantes estivals mediterrànies. És present a molts jardins 
 com a espècie decorativa que no requereix de massa cura en el reg, més enllà de la poda controlada per 
 equilibrar la forma i garantir la floració òptima anual, amb la supressió de les branques anteriors a les de la 
 darrera temporada. La combinació amb el xiprer també conforma una estampa reconeguda en el traçat de 
 camins. El baladre forma part de les espècies vegetals  plantades en el jardí inicial on se’n van plantar  12, 25 
 i 47, un total de 84. El baladre el recull el Llibre Blau de l’escriptor.  També és una espècie esmentada per 
 Ramon Folch i Camarasa a Sala de Miralls en parlar del “porxo de casa, sota el terrat de Sant Francesc 
 (que en dèiem per un Sant Francesc que hi havia en un nínxol), un porxo amb petites arcades de punt rodó 
 per on entraven les branques altes d'uns baladres florits”.  Actualment, els baladres blancs i rosats  ja són 
 presents en el costat de ponent del pla de damunt del pou, tal com eren en origen, i en la façana del jardí de 
 can Folch que dona a l’Avinguda Catalunya. Convindria sistematitzar-ne la poda anual per tal de no retardar 
 tant la floració, que duraria tot l’estiu, i també per assegurar el manteniment d’un volum arbustiu suficient 
 durant tot l’any  . 

 BOIX (  Buxus sempervirens) 

 Característiques  : Espècie de muntanya submediterrània,  prefereix els terrenys calcaris, entre 100 i 1.600 
 d'altitud. De fet és un arbre que es troba normalment com un arbust de menys de 5m d'alçada, de 
 creixement lent. Fulles petites, ovades, enteres i coriàcies, verdes tot l'any (a l'hivern sovint vermelloses). 
 Flors poc vistoses i blanquinoses. Fruit en càpsula amb 6 llavors. Més enllà dels usos populars de la seva 
 fusta, en jardineria és espècie característica de l'art topiari. El jardí noucentista ha incorporat tradicionalment 
 el boix en els entorns geometritzats. És una espècie fortament castigada per la plaga d’una eruga 
 defoliadora (Cydalima perspectalis). En conseqüència s’estan fent plantejaments de substitució en molts 
 jardins. 

 Referència:  Espècie existent al jardí en les quatre  jardineres del brollador. 

 Comentari  : El boix seria l'espècie adequada per restaurar  la vegetació en les jardineres del brollador de can 
 Folch per les seves característiques de formació de volums i per l’olor característic d’aquesta planta. No 
 obstant això,  atenent a criteris de manteniment es  planteja substituir el boix per espècies autòctones que 
 permetin una definició volumètrica similar, com poden ser la  murtra  o el  teix  . 

 BUGUEMVÍLIA  (Bougainvillea glabra  ) 

 Característiques  : Planta trepadora originària del  Brasil. Vol climes càlids i secs. Per a créixer necessita 
 molta  llum  , en cas contrari, perdria les seves fulles  i l’estiu següent no floriria. Requereix també una 
 temperatura mínima entre 7 °C i 10 °C i màxima de 21 °C, així com un sòl ric en humus, ben drenat i certa 
 humitat. Les branques poden aconseguir una longitud de fins a vuit metres. Tenen espines i fulles vellutades 
 de color verd clar. Flor blanca, vermella, lila, groga o d’altres colors, amb tres pètals disposats en grups de 
 tres i envoltats per altres tres grans bràctees acolorides. Cada grup s’assembla a una flor simple i molts 
 d’ells es disposen en panícules semblants a raïms. És freqüent com a planta  entapissant  en murs, gelosies  i 
 pèrgoles. Necessita elements subjecció. 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  : En el jardí inicial de can Folch es van  comprar dues plantes. No és clar que fos una planta 
 habitual en anys posteriors. Els espais d’ombra (pèrgoles) més apropiats per a aquesta espècie van ser 
 ocupats per la glicinia.  No és prioritària la plantació  en el jardí. 
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 CEP (Vitis vinifera L.) 

 Característiques  : Arbust sarmentós de fulla caduca  les branques del qual acostumen a fixar-se per circells, 
 que pot adoptar forma de liana en estat silvestre i de fins a 15 m. Prefereix els climes calents i secs, i cal 
 arrecerar-la dels vents freds del nord i de ponent. Quant al sòl no és tan exigent. Les formes més freqüents 
 del raïm de taula són el cep  petit conreu familiar s’usa tradicionalment la forma de pèrgola o d’emparrat. 

 Referència:  Llibre Blau  , 

 Comentari  : Es tracta d’una planta característica del  mediterrani i d’evocació rural. No consta la plantació de 
 ceps en el jardí vell. Les referències en el  Llibre  Blau  deuen tenir a veure amb plantació de vinya en  el 
 “terreny nou”.  Es pot obviar aquesta espècie en el  jardí. 

 EVÒNIM (  .  Evonymus japonicus  . Pulchelus variegatta  ) 

 Característiques  :  Arbust perennifoli, procedent d’Orient.  Pot arribar als 3 m d’alçada. Fulles verdes o 
 variegades (verd i groc) de distribució oposada i limbe oval, coriaci, amb el marge finament serrat. Flors 
 menudes de color verd grogós, sense interès ornamental. Floreix entre maig i juliol. Fruit de color vermell 
 que maduren a principis de l’hivern. És una planta molt rústica. Resistent a les gelades no intenses. 
 Indiferent a tipus de sòl però ric en matèria orgànica i ben drenat. Requereix reg no abundant però freqüent. 
 Suporta molt bé les podes a finals de l’hivern. Pot patir diferents malalties produïdes per fongs, especialment 
 si no estan ubicades a ple sol. Les plagues més habituals són de pugons o cotxinilla. 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  : La presència d’aquesta planta al jardí  Folch ha estat habitual. Se’n van plantar 28 exemplars de 
 fulla variegada el 1923. La seva rusticitat i la facilitat de poda la fan adequada per a la conformació de 
 masses arbustives regulars, tot i que l’afectació a plagues i malalties diverses aconsellen una varietat més 
 resistent, o altres espècies, com poden ser el pitòspor.  No és imprescindible aquesta espècie en el jardí. 

 GLICINIA O ANGLESINA (Glycine sinensis o Wisteria sinensis) 

 Característiques  :  És un arbust caducifoli i enfiladís,  endèmic de Xina. Resisteix força el fred i prefereix el 
 sòl humit i argilós. El sòl calcari provoca deficiències de ferro que cal compensar amb quelats de ferro. Pot 
 viure més de cent anys. Molt emprada en jardineria per les seves flors abundants, que pengen en raïms; són 
 fragants i, típicament, tenen un color lila, blanc o blau. Floreix a la primavera (de març a maig). Només 
 ofereix  floracions espectaculars si està ubicada a ple sol. Floreix només passat el període juvenil, cosa en 
 la qual pot emprar molts anys. El seu fruit és un llegum.  Cal fer podes regulars a l’estiu i a l’hivern per 
 mantenir la planta controlada, però tenint en compte que floreix sobre les branques de l’any anterior. Cal 
 anar amb compte amb els infants, doncs aquesta planta conté glucòsids tòxics per ingestió. 

 Referència:  Llibre Blau  , Projecte Ribas Piera (Glicina  blanca) 

 Comentari  : La glicina és una planta existent en el  jardí Folch des dels inicis. En el Llibre Blau s’hi fa 
 referència en alguna ocasió. Les imatges confirmen la ubicació d’aquesta planta en la terrassa de darrere, a 
 la banda del camí del Castell. Tot i que no s’especifica el color de la flor, podría pensar-se que havia de ser 
 lila, atenent al fet que la filla gran de Folch i Torres se’n va plantar una amb aquest color a la seva casa de 
 Plegamans, el 1941; també per la vistositat del color lila en comparació al blanc que el feia el color habitual 
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 en altres pèrgoles veïnes, o com la de cal Oromí, a Palau-solità. També hi havia una pèrgona amb glicina a 
 can Pons, la casa veïna de can Folch, al llarg d’un tram del camí del Castell.  Actualment hi ha una gliccina 
 de flor blanca en la pèrgola que dóna accés al jardí de can Folch des del carrer del Castell. Va ser plantada 
 seguint les indicacions del projecte de Ribas Piera.  Es tracta d’una espècie vegetal imprescindible en  el jardí 
 de can Folch que cal conservar  . 

 HELIOTROPI DE JARDÍ (Heliotropium arborescens) 

 Característiques  :  Arbust ornamental que prové de l’orient  europeu. Té una alçada de mig metre, tot i que 
 pot arribar als 2 m. Branques nombroses i curtes. Les fulles solen ser ovades. Les flors son color lavanda, 
 que poden variar entre el blanc i el porpra. De primavera a estiu, la inflorescència abundant, sobre el verd de 
 la fulla, és el seu gran atractiu, tot i que també cal destacar l’aroma avainillat i intens. Li agrada força el sol, 
 tot i que el millor és ubicar-la en llocs amb semiombra i resguardats de vent. Sol ser especialment sensible a 
 les temperatures més baixes. Requereix podes moderades periòdicament perde promoure el 
 desenvolupament de brots nous. A finals de l'hivern en cal una de formació per retirar les parts malmeses i 
 mantenir-ne la forma. 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari  :  La introducció d’aquesta espècie pot ser  interessant, atenent a que va ser una de les primeres 
 plantades al jardí vell i, també, per les pròpies característiques formals i estètiques en cas de voler 
 conformar masses arbustives concretes. 

 HEURA (Hedera helix) 

 Característiques  :  Espècie perennifolia molt present  a la zona mediterrània, en boscos de muntanya 
 mitjana. És una liana de tiges fortes i gruixudes, d’on emergeixen petites arrels amb les que s'enganxa als 
 troncs dels arbres, a parets o s'escampa pel terra en qualsevol bosc ombrívol més o menys humit. Pot 
 arribar a fer fins a 30 m d'alçada. La fulla, persistent i lluent, i de color verd, és de dues classes: romboïdals 
 amb un sol nervi a les branques i brots joves i palmades amb 3-5 lòbuls i nervis a la resta de la planta. 
 Floreix durant els mesos de setembre i octubre. Els fruits són rodons i negres quan maduren a la primavera 
 següent. Fan entre 5 i 10 mm de diàmetre i son molt tòxics. 

 Referència  : Espècie existent al jardí 

 Comentari  : Aquesta espècie ja és present en el jardí  actual i ho estat des que hi ha record. Ramon Fi C 
 l’esmenta en aquest passatge de Sala de miralls: “i encara l'heura gegant que floria per a les abelles tot 
 l'estiu”. És més que probable que hi hagués heura en el sotabosc original, abans de fer la casa.  L’adaptació 
 al lloc, el fàcil manteniment i les propietats entapissants asseguren una estabilitat cromàtica al llarg de l’any 
 que cal considerar, i la fan adequada per continuar conformant parterres com ara. 

 LLORER (Laurus nobilis) 

 Característiques  : Arbre perennifoli que pot assolir fins els 10 m d'alçada. Tronc llis i grisenc. Fulles 
 coriàcies i notablement aromàtiques de forma lanceolada i marge lleugerament ondulat. Floreix entre març i 
 abril. Les flors són blanques i neixen a l'extrem de les tiges. Fructifica d'octubre a novembre. Fruit negre 
 quan arriba a la maduresa, de la grandària d'una oliva. 
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 Referència  :  Espècie existent al jardí 

 Comentari:  Es tracta d’una espècie mediterrània tradicional i apropiada en un jardí d’aquestes 
 característiques. Tot i no ser una espècie esmentada en el Llibre Blau o en factures del jardí inicial, sí que en 
 fa referència Ribas Piera, si bé no en determina una ubicació concreta. Actualment hi ha alguns arbustos 
 aïllats de llorer ben aclimatats en el jardí. Es planteja que es tingui en compte el llorer en la disposició actual. 

 PITOSPORUM (Pitosporum) 

 Característiques  : Arbust originari de la Xina i del Japó. Pot arribar a ser molt gran. Té una capçada més 
 aviat arrodonida. Les fulles són simples i una mica ovalades. És molt baix però bastant gras, per tant, no se 
 li veu gaire el tronc i l’escorça és més aviat rugosa i aspra. Les fulles són perennes. A l’estiu el pitosporum 
 floreix, i d’aquesta flor, després en surt un petit fruit de color verd, que no és comestible. És una planta molt 
 utilitzada com a ornament sobretot a les grans ciutats, perquè té una gran resistència a la contaminació. 
 Suporta bé les podes. 

 Referència  : Factures 1922-1924 

 Comentari  : Consten només 12 pitosporum adquirits el  1924. Per tant, no devia ser un arbust molt present a 
 l’inici del jardí. Pel nombre podem pensar en una utilització com a arbust aïllat.  Les bones condicions 
 d’adaptació i manteniment fan interessant aquesta espècie. 

 ROSER BANKSI (Rosa  Banksiae alba  ) 

 Característiques  : Arbust vigorós grimpant de fins  a 6 m d’alçada i d’extensió variable, que requereix una 
 estructura de suport. De tiges llargues, força ramificada, pràcticament sense espines. Quan aquestes 
 apareixen arriben als 5 mm de llarg, sobretot en tiges de brots forts. Les fulles són perennes, de 4-6 cm de 
 llarg, amb 3-5(-7) foliols de marge serrat. Floreix a la primavera. És una de les primeres roses en florir. 
 Ocasionalment torna a florir a la tardor, tot i que és poc habitual. Les flors són blanques, dobles, molt 
 abundants i vistoses, de fins a 2,5 cm, disposades en corimbes densos sobre tiges de segon o tercer any, 
 amb fragància de violeta. Indiferent a la natura del substrat. Ideal per cobrir pèrgoles i murs si disposa d’una 
 estructura de sustent, per fer masses arbustives o com a cobresol, sobretot en pendent. Creix de forma 
 ràpida i cobreix densament grans àrees. Pot viure en zones a ple sol o a mitja ombra. Planta molt forta i 
 longeva. La poda només s’ha d’efectuar per a mantenir el port de la planta, ja que la floració es produeix 
 sobre tiges de segon o tercer any. El primer any d’implantació és convenient protegir-la de les gelades. És 
 força resistent a la majoria de plagues i malalties dels rosers. Es tracta d’un roser que es pot considerar 
 sarmentós, molt cobridor i exuberant, d'una sola floració, que creix amb facilitat. Va bé en pèrgoles i per fer 
 grans masses arbustives, i té la particularitat que en el nostre hivern no perd el fullatge. Per altra banda, era 
 un roser habitual a l’època; per exemple, en algunes pèrgoles del Jardí Laribal  . 

 Referència:  Llibre Blau  , Factures 1922-1924 

 Comentari  : Pel que fa al nom Baccia cal concloure que fa referència al diminutiu, mal escrit i pronunciat, del 
 roser  Banksiae alba  , que col·loquialment molts jardiners anomenan 'banksi'.  Una referència interessant és 
 la que fa Ramon Folch i Camarasa a Sala de miralls, quan descriu un “Mirador de novel·la, a la primavera 
 florit d'un vell roser bacci, amb coberta de teula vella sota una encavallada vista, de melis pintat de blau”. 
 Això sol ja convida a plantejar la introducció d’aquesta varietat en aquest lloc, on ja hi havia plantes 
 enfiladisses similars  . 
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 ROSER DE GARLANDA (Rosa polyantha / Rosa multiflora) 

 Característiques  :  Varietat grimpadora sobre altres  plantes fins aproximadament els 4 metres d'alçada. 
 Branques amb molt de sarment amb algunes espines corbades. Fulles de 5-10 cm de llarg compostes per 
 folíols ovals que oscil·len entre els 5 i els 9. Les flors creixen a principis d’estiu en grans corimbes, tot i ser 
 una flor petita de 4 cm de diàmetre com a màxim. El color és rosa o blanc i creix en raïms de forma 
 triangular. Els seus gavarreres o fruits van de tons vermellosos a purpuris i poden arribar fins als 8 mm de 
 diàmetre i són molt atractius per a les aus. Varietat de la rosa molt forta i resistent adaptable a qualsevol 
 tipus d'entorn 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari:  La presència de rosers sarmentosos a can  Folch es troba documentada, però sense especificar 
 varietats ni colors, en les factures de 1922-1924. Consten 21 Roser Sarmentosos i 9 rosers Baccia. S’entén 
 per roser Sarmentós aquell que té tiges molt llargues com si fossin esbarzers, més llargues que els habituals 
 rosers enfiladissos, i són apropiats per a pèrgoles. A tall d’exemple, en anglès s’anomenen  rambling  ,  enfront 
 del roser enfiladís, que s’anomena  climbing  . L’estudi d’imatges antigues permet concloure que els quatre 
 parterres de la Font dels Ocells estaven plantejats com a quatre grans masses arbustives que podrien ser 
 rosers sarmentosos d’aquesta varietat. 

 TROANA (Ligustrum japonicum) 

 Característiques  :  Arbust que pot arribar fins a 4  metres d'altura. La seva copa és arrodonida. Les fulles són 
 de tipus perenne, de color verd fosc, i estan disposades de forma alterna. Tenen forma ovada i acaba en 
 punta.i disposa d'una escorça llisa. Les flors són grogues i petites,agrupades com si fossin raïms. Floreix 
 entre juny i juliol i agost i desprèn un aroma característic que atrau insectes, fet que contribueix a la 
 pol·linització. Dóna fruits petits i carnosos amb un color negre blavós. El creixement és prou ràpid i amb una 
 longevitat gran. És bastant bo suportant el fred i la sequera. Es desenvolupa bé en qualsevol sòl. Li és 
 convenient una poda periòdica per lliurar-se de parts marcides. És adequat per aportar ombra a aquells 
 jardins l'orientació és solana. 

 Referència:  Factures 1922-1924 

 Comentari:  Hi ha un exemplar preexistent de troana  sota la placeta de la taula de pedra. Es tracta d’una 
 espècie habitual en els jardins de la zona, que devia fer-se present en diferents parts d’aquest jardí. La 
 troana va ser introduïda en el jardí inicial entre 1922-1924 per destinar-lo, aparentment, al sector nordest de 
 la propietat.  Si bé és habitual la seva presència,  es tracta d’una espècie exòtica que es podria obviar. En tot 
 cas, l’exemplar existent es pot mantenir in situ provisionalment per garantir la necessitat d’ombra allà on es 
 troba  . 

 VIBURNUM SUSPENSUM (Viburnum suspensum) 

 Característiques  :  Arbust perenne originari d’Orient.  Creix fins als 2-3 metres d'alçada. Fulles ovals i 
 coriàcies de color verd brillant. Floreixen a la primavera i l'estiu. Flors blanques. A la tardor apareixen fruits 
 vermells decoratius que atrauen els ocells, Requereix sòls profunds, airejats i frescos, de pH neutre o 
 lleugerament bàsic. Prefereix exposició assolellada o a mitja ombra depenent del clima del lloc i de la 
 humitat ambient. És una planta rústica però que requereix reg a l'estiu per estar bé. Suporta la poda, la 
 sequera i les gelades moderades 

 Referència:  Factures 1922-1924 
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 Comentari:  Es van comprar dues plantes d’aquesta espècie el 1924. Ignorem si va tenir continuïtat més 
 enllà.  Se’n pot plantejar la reintroducció en el jardí  si es considera la necessitat de conformar determinades 
 masses arbustives. 

 VINCA (vinca major / v.minor / v.difformis) 

 Característiques  :  Planta entapissant, adient per a  recobriments del sòl. Arriba als 40cm d’alçada. Les 
 espècies del gènere Vinca creixen agafades a terra i les tiges espontàniament s'enterren i fan arrels. Les 
 fulles tenen una disposició oposada i sempre verdes, de 4,5 cm x 2,5 cm, de color verd brillant. Floreixen 
 durant bona part de l'any, amb unes flors de color violeta o blanc, d’entre 2-3cm de diàmetre. Suporten molt 
 bé les ombres seques. Com a entapissant es recomana una densitat de plantació de 6-8 plantes/m2. 
 L’exposició de la vinca és a ple sol. Hi ha tres varietats autòctones de vinca: la  major,  la  minor i la difformis  . 

 ●  La  Vinca major  o herba donzella es troba de manera esporàdica a casa nostra (sobretot, en 
 contrades marítimes), en torrents, més o menys a l'ombra. Com que es conrea sovint per la 
 grandària de les flors, sol trobar-se'n vora les urbanitzacions més o menys naturalitzada. La Vinca 
 major es distingeix per tenir les vores de la fulla i dels sèpals amb pèls. Té fulles més grans que les 
 altres i sovint es presenta de forma arbustiva de fins a 1m d’altura. És molt rústica. 

 ●  La  Vinca minor  té un ritme de creixement ràpid. L’entapissat  és més fi que el de la major, més 
 rústica, tot i que li costa una mica més. Ben podada és més densa. La flor és una mica més petita 
 que la major. Cal destacar-ne la varietat Gertrude Jekyl, de flors blanques molt definides. 

 ●  La  Vinca difformis  , vincapervinca o viola de bruixa.  Tot i no ser gaire comuna, és la més freqüent de 
 les tres espècies autòctones. Se'n troba per tot el territori de Catalunya. Es fa a les vores de rius fins 
 a 1.000 m d'altura. Els sèpals de la vincapervinca són glabres (sense pèls). 

 Referència:  Record de Roser Folch i Camarasa coincident  amb imatges d’època. 

 Comentari  : Segons explica Roser FC, filla de l’escriptor,  els quatre parterres del jardí del brollador de les 
 granotes estaven entapissats amb vinca. Així es podria deduir d’una fotografia d’època, on es veu una 
 massa arbustiva abundosament florida, però sembla més aviat un conjunt de rosers de garlanda de la 
 varierat  Rosa multiflora  . Cal pensar en l’espai a  l’hora de concretar la varietat adient. 
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 ESPÈCIE  REFERÈNCIA 

 Llibre 
 Blau 

 Factures 
 1922-23 

 Roser 
 FC 

 Ramon 
 FC 

 Projecte 
 Ribas 
 Piera 

 Existent  Proposta 

 s  ACÀCIA BLANCA  x  x  x 

 s  ALBIZZIA  x 

 s  ALZINA  x  (x) 

 s  ARBOÇ  x  x 

 s  ARBRE DE JUDEA  x  x 

 s  AVET DEL 
 CAUCAS  x 

 s  CEDRE  x 

 s  MIMOSA  x  x  x 

 s  OLIVERA  x 

 s  PEBRER  x  x 

 s  PI DE CÒRSEGA  x 

 s  PI DE FLANDES  x 

 s  PI PINYER  x  x  x  x  x 

 s  SAVINA  x 

 s  TUIA  x  x  x  x 

 s  XIPRER  x  x  x  x  x 

 f  AMETLLER  x  x 

 f  AVELLANER  x  x 

 f  ALBERCOQUER  x  x? 

 f  CAQUI  x  x 

 f  CIRERER  x  x?  x  x 

 f  CODONYER  x  x  x  x 

 f  FIGUERA  x 
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 f  MAGRANER  x  x  x  x  x 

 f  NESPRER  x  x 

 f  PERERA  x  x  x 

 f  PRESSEGUER  x  x? 

 f  PRUNERA  x  x?  x 

 f  MIRABOLÀ  x  x  x  x 

 p  BALADRE  x  x  x  x 

 p  BOIX  (x)  x (canvi) 

 p  BUGUEMVÍLIA  x 

 p  CEP  x 

 p  EVÒNIM  x 

 p  GLICINIA  x  x  x 

 p  HELIOTROPI  x  x 

 p  HEURA  x  x  x 

 p  PITOSPORUM  x  x 

 p  LLORER  x  x 

 p  ROSER BANKSI  x  x  x 

 p  ROSER DE 
 GARLANDA  x  x 

 p  TROANA  x  x 

 p  VIBURNUM 
 SUSPENSUM  x  x 

 p  VINCA  x  x 
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 CONCLUSIONS 

 La casa Folch es va estrenar el juliol de 1922. En aquell moment, l’exterior de la casa no havia estat 
 modificat i es mantenia com un bosc de pins, amb poca vegetació més afegida, com les 7 acàcies bordes 
 que s’havien plantat a l’abril, segons factura del 27 del mateix mes. La part construïda del jardí ja comptava 
 amb alguns elements, vinculats directament a la casa: el terrat del darrera i l’entorn del pou vell -l’angle 
 nord-oest de la casa- amb la petita bassa revestida de rajola blanca i blava. L’accés des de la carretera es 
 feia per un portal situat en el centre la façana de la finca, just on avui hi ha el mirador. A partir d’aquell portal 
 pujava una escala, que donava pas a la rampa-escala que, al capdamunt, girava a sud per arribar fins a 
 l’entrada de la casa. S’ha mantingut fins avui el tram superior d’aquesta rampa-escala, si bé la continuació 
 fins a l’accés original a la casa ha quedat escapçat. El jardí es va començar a definir a partir d’aleshores. 

 Les intervencions més importants d’aquell estiu de 1922 van ser la construcció de la tanca i els portals -de la 
 Carretera i del camí del Castell-, i l’obertura d’un nou pou a la part baixa del jardí -el pou vell estava al costat 
 de la casa- per cobrir la necessitat d'abastament d’aigua. Aquest pou es va cobrir amb l’habitual caseta 
 d’obra amb teuladeta i una portella alta de fusta per accedir-hi. Poc després, es remodelaria la boca del pou 
 en forma cilíndrica, tot construint a banda i banda dos senzills pilars de secció quadrada guarnits amb una 
 cenefa de rajola decorada. Un element decoratiu de ferro situat al capdamunt servia per penjar-hi una 
 politja, i s’hi enfilava una planta arrapadissa frondosa. Les terres extretes en l’excavació del pou es van 
 estendre convenientment al seu damunt per conformar una esplanada. Josep Maria Duran Girbau, que 
 havia dirigit les obres de la casa també es feia càrrec del jardí. El 20 de novembre del 1922 escrivia a Folch i 
 Torres una carta on detalla un avantprojecte amb les plantacions del jardí que havia demanat l’escriptor, 
 amb un senzill croquis per indicar la ubicació de cada espècie. 

 Aquell croquis de Duran Girbau permet intuir com era aquell primer jardí: L’accés des de la carretera era on 
 ara hi ha el mirador i s’estava configurant la rampa-escala per arribar a la porta de la casa. Només s’haurien 
 aterrassat el Pla, a banda i banda de l’accés, i el pla de dalt de sobre el pou nou. Convé esmentar que, 
 atenent al croquis de Duran Girbau, el 7 fruiters mencionats en la factura podrien ser, sobretot, 
 albercoquers, cirerers, presseguers o pruneres; esmentats en el Llibre Blau repetidament, que es situarien 
 en el dos plans de l’esquerra. Altres fruiters esmentats es detallen en aquesta factura: el magraner, 
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 avellaner es situarien a la tanca nord; les pereres, alineades al Pla i seguint l’eix de simetria del camí de 
 pujada. La figuera es plantaria al capdamunt del terreny. Els xiprers es plantarien a la carretera i, els dos 
 pins nous, a redós del camí de pujada. Unes factures de l’horticultor Anton Torres, de Sant Andreu, i altres 
 d’altres d’Antoni Vilaplana i de la jardineria Batlle, detallen el nombre considerable i divers d’arbres, arbustos 
 i plantes subministrats entre els mesos de desembre de 1922 i de 1924. 

 El jardinet del brollador de les granotes, en el pla del pou, sembla que es va definir de primavera de 1925. Hi 
 ha imatges de plantació de fruiters, que coincideixen amb el croquis de Duran Girbau. Els parterres es 
 devien plantar amb ’una massa arbustiva -potser de vinca- que floria abundosament -imatges d'una gran 
 florida del 1927-. 

 La configuració d’aquell jardí incipient encara era una simple adequació a la morfologia original del terreny i 
 al bosc de pins preexistent. En tot cas, ja hi eren presents algunes idees que defineixen l'estructura general 
 del jardí i que s’han mantingut fins avui: 

 1.  Conformació d’un pla rectangular en tota l’amplada de la finca, en forma d’una terrassa damunt de 
 la carretera, en paral·lel aquesta, i amb una tanca contínua. 

 2.  Conformació d’un aterrassament en un segon nivell, damunt del pou nou, a la banda nord de la 
 finca. 

 3.  Configuració de l’eix central des del qual es pot accedir als diferents espais del jardí i a la casa. 
 4.  Tractament naturalista molt simple de la resta del jardí, amb itineraris delimitats per pedra de riu i 

 alineacions arbustives, tot adequant-se als fragments de terreny original que encara es van mantenir 
 en determinats punts -anomenaven “bosquet” a la banda nord oest-. 

 La configuració definitiva del jardí es va portar a terme un cop construïda la torre de la casa, a partir de maig 
 de 1925. En aquest moment, Folch i Torres ja podia considerar finalitzada la casa i es podria centrar en el 
 jardí com a espai recreatiu de lleure i de contemplació per a tota la família. A partir d’aquest moment es van 
 aplicar al jardí de can Folch criteris conceptuals i estètics que responien totalment a la concepció 
 noucentista. Hi podem notar una coincidència amb el que exposava Joaquim Folch i Torres a  L’art dels 
 jardins d’Itàlia  : “l’art del jardí ha de tenir un  antecedent, i aquest antecedent és la naturalesa i la topografia 
 del paisatge, el gest que les coses naturals han pres vivint, complint les seves lleis de bellesa”. Si atenem a 
 això, podem concloure que les intervencions fetes entre 1922 i 1924 no contradeien en absolut el corpus 
 teòric noucentista, més aviat el confirmaven. La diferència que podem notar en la subtilitat i en l’estètica de 
 les intervencions a partir de 1925 denoten, sens dubte, a la influència que van exercir sobre la jardineria 
 catalana els treballs de Forestier i Rubió i Tudurí a Montjuïc. 

 Folch i Torres gairebé no aporta dades de la construcció del jardí en el Llibre Blau, si bé hi ha una notable 
 col·lecció de fotografies que el retraten. Moltes d’aquestes fotografies fan explícita aquest vessant més 
 artístic i estètic que Folch va imprimir en el seu jardí. Els elements que més s’ajusten a aquest criteris son, 
 sobretot: 

 1.  El grup de terrasses i jardineres entorn el Brollador -febrer 1926, damunt de la Placeta de la taula de 
 pedra, ja existent. Aquest espai seria on s’iniciaria el 1930 la tradició del teatre familiar, amb el terrat 
 del brollador com a escenari i el terrat de la taula de pedra com a platea 

 2.  El Mirador de baix, que respon a una voluntat molt clara perquè la seva construcció va suposar i el 
 trasllat de l’entrada al costat nord de la façana, amb un considerable trasllat i rebliment de terres. El 
 nou accés va aportar interès a l’itinerari d’entrada a la finca. La construcció del Mirador va d’alliberar 
 aquell punt central del jardí per convertir-lo en un element singular i característic que articula tot el 
 conjunt. Aquesta operació va millorar la qualitat del jardí en introduir el factor sorpresa en el 
 recorregut ascendent, que permetia el descobriment dels diferents espais. 

 3.  El nou portal esdevé el referent de benvinguda com a element físic i simbòlic; dona pas a una 
 escala de dos trams disposats en angle recte encaixada entre parets. Això fa que el visitant no 
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 pugui veure què hi ha al final fins que pot situar la visió damunt del pla. Aleshores apareix el 
 mirador, referent de regust classicista. 

 La darrera intervenció en el “jardí vell” de can Folch va ser la configuració de la nova “platea” del teatre 
 familiar, l’any 1931. L’esplanació de l’anomenat “bosquet” i la construcció de l’escalinata que comunicava 
 amb el terrat del brollador va ser una decisió provocada per na necessitat de donar cobertura amplia a la 
 tradició del “teatre familiar”. Aquesta intervenció encaixa prou bé en l’estructura general del jardí, si bé 
 alterava sensiblement el sentit del terrat i del conjunt del brollador i això provoca determinats desajustos en 
 els acabats finals. Podem pensar que en aquell moment el conjunt ja tenia, a grans trets, l’estructura que ha 
 conservat fins avui. 

 Folch i Torres va comprar la finca adjacent a la seva el 1933. Aquest “terreny nou, de 6.107 m2 de 
 superfície, tot i ser urbanitzada posteriorment, contenia molts menys elements arquitectònics que el “jardí 
 vell”. Les actuacions, fonamentalment, es van centrar en el camí d’accés i en alguna explanació puntual. El 
 “jardí vell” tindria característiques més sumptuàries i una vegetació de caràcter més “ornamental” -pins, 
 sabines, baladres, rosers, codonyers, magraners, xiprers-. També s’hi havia plantat arbres fruiters, tal com 
 demostren la documentació i les imatges antigues. El nou terreny seria replantat amb vegetació de caràcter 
 més “productiu” -ametllers, avellaners, prunera, albercoquer, ceps, figuera- i menys plantació ornamental, 
 com era el cas dels xiprers de la tanca perimetral de la finca i del camí d’accés a la casa. 

 El conjunt de la finca va ser parcel·lat a mitjan segle XX, i edificat posteriorment. El “jardí vell” va ser dividit, 
 com la casa, en dues meitats -finques Renau i Trias, tot i que va conservar bona part de les seves 
 característiques originals. En la darrera parcel·lació de finals s.XX. va ser mutilat, a nord i a sud, de manera 
 que l’actual jardí Folch només és la part conservada d’aquell “jardí vell” configurat entre 1922 i 1931 per 
 Josep Maria Folch i Torres a Plegamans i, avui, de propietat municipal. L’any 2005, l’arquitecte Manuel 
 Ribas Piera va redactar el projecte de restauració d’aquest jardí per encàrrec de la Regidoria de Cultura de 
 l’Ajuntament, a partir del suggeriment que vaig fer al regidor Vila. Tal com s’expressava en el projecte, 
 l’encàrrec es feia pel “lamentable abandó del jardí, del seu arbrat i vegetació”. 

 La intervenció de Ribas Piera “segueix tot l’esquema del jardí originari, organitzat en dos espais vestibulars, 
 un a baix i l’altre a dalt, més un seguit de fins a sis petits espais horitzontals (...). L'única innovació respecte 
 a l’antic jardí és la inclusió d’una rampa per minusvàlids pròxima a l’entrada superior (que s’anivellarà amb el 
 carrer) i que connecta l’entrada superior degudament modificada amb els espais 3 i 1 i amb la terrassa 
 coberta. Des d’ells i baixant la rampa suau existent es podrà arribar als espais 2, 4 i 5. Per tant, només els 
 espais més inferior seran impracticables per a les cadires de rodes. A més, s’ha projectat la unió, fins ara 
 inexistent, entre els espais 4 i 6, mitjançant una escala en posició central”. Pel que fa a la vegetació, Ribas 
 Piera proposava renovar totalment l’arbrat existent, majoritàriament de pi blanc, i conservar “els xiprers 
 existents a la part baixa i uns pocs fruiters al racó de l’espai 4”. El nou jardí es plantejava segons aquestes 
 directrius: 

 1.  Reposició de pins a la part baixa amb pins pinyers (Pinus pines) 
 2.  Formació d’una barrera visual amb tuies (Thuja occidentalis) al llindar N., per a protecció de vistes. 
 3.  Nova plantació amb arbres de flor individualitzant els diferents espais i amb gradació paulatina en 

 llur floració. 
 4.  Ús predominant de les heures (Hedera helix) als diferents marges i talussos, amb cobertura de 

 plantes aromàtiques. 
 5.  Utilització d'arbustos, tals com l’arboç i la murtra per tancar recintes. 
 6.  Utilització de flors, tals com azalees, rododendres i camèlies per a les petites jardineres de l’entrada 

 superior. 

 La intervenció va seguir aquests criteris en bona mesura, si bé no es van portar a terme la plantació de pins, 
 ni de la barrera de tuies i, per altra banda, les plantes de flor proposades no van acabar de funcionar 
 (probablement per les condicions de clima i de sòl). 
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 PROPOSTES 

 En l’organització general del jardí Folch hi trobem una disposició geomètrica molt esquemàtica que juga bé 
 amb la topografia del terreny, amb un eix central que parteix del mirador i distribueix la composició de dos 
 plans simètrics a banda i banda i un més amunt, a l’esquerra, que hauria de ser especialment geometritzat 
 en quatre parterres. La resta del jardí hauria de ser una gran massa boscosa amb tres espais diferenciats: la 
 placeta de la taula de pedra, entès com a espai recòndit dins del bosc, la Platea i els entorns de Ceres i de 
 la Fonteta. Quedaria lliure el conjunt del terrat del brollador el punt més alt del jardí, d’arquitectura definida, 
 que evoca els antics safareigs disposats a prop del punt d’aigua de la casa. Rubió i Tudurí explicava que 
 Forestier proposa un jardí de distribució esquemàtica i simple, que fos reconegut sense esforç gràcies a 
 l’ordre i a l’economia dels seus elements, que poden ser rics i diversos. Actuar amb aquest criteri en aquest 
 jardí és premissa fonamental per encertar en la intervenció. 

 El model noucentista és el d’un jardí en el qual s’ordena la natura amb el control i el domini de l’espai a 
 través d’elements arquitectònics i que recupera les espècies pròpies de la mediterrània. Puntualment pot 
 haver la incorporació puntual d’espècies exòtiques adaptades al clima, però no hi ha en Folch cap fascinació 
 de l’exotisme. És una evocació del jardí italià i també del jardí de masia en un entorn controlat: Safareigs, 
 porxos, emparrats senzills, maons i cairons d’era, la font; espais de repòs i de contemplació del paisatge i 
 l’entorn (bancs, pèrgoles, miradors). Aspectes que lliguen amb l'interès per la natura, característica molt 
 noucentista de manteniment dels costums rurals (fontada, observació de les tempestes i del canvi de temps, 
 cicle vegetatiu de les espècies, collita de fruits de temporada). Trobem aquests espais d’interès a can Folch. 

 Per altra banda s’hauria de tenir present l’existència de zones potents d’ombra den determinats sectors de la 
 part superior del jardí original, sobretot amb pins pinyers, en contraposició als plans de baix, més oberts i 
 assoleiats. En conjunt, es fa necessari aplicar certa la racionalització i la simplificació d’espècies vegetals, 
 tot seguint criteris històrics i estilístics. D’alguna manera, el projecte de Ribas Piera ja anava en aquesta 
 línia, limitant força les espècies vegetals proposades. Rubió i Tudurí en el seu llibre “El jardí obra d’art” 
 explica que “el diàleg amb les plantes ha d'ésser natural. L’acumulació de detalls és contraproduent; i sovint 
 un devessall d’ornaments i accessoris sols té per objecte dissimular el gran buit d’idea i d’emoció que 
 afligeix el pretès jardí. Certa economia de mitjans expressius aviva la imaginació del creador, neteja 
 espiritualment l’obra i confereix al jardí aquell aire primaveral que ha de tenir sense el qual no podria viure 
 verament”. 

 Tot seguit faig una relació de propostes que tenen en compte els comentaris precedents. Aquestes 
 propostes responen a una anàlisi detallada dels diferents espais del jardí en el seu estat actual, i es fan a 
 partir del propi coneixement d’aquest jardí, de la revisió crítica del projecte de Ribas Piera després d’aquests 
 anys i de l’estudi de documentació gràfica i escrita conservada en la Fundació Folch i Torres. A partir de tot 
 això ha fet possible una reflexió i una opinió fonamenta. Dit això, les propostes no són tancades, sinó que es 
 plantegen amb criteri obert i constructiu, com a aportació a la presa de decisions prèvies a la intervenció en 
 aquest espai monumental. 
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 Espai del Terrat del brollador (vestíbul superior i espai 3) 

 1.  Eliminar la grava de color blanc del bassí i de la font del brollador. Eliminar, també, els testos de 
 colors amb plantes alienes. Recuperar l'aigua en moviment i embassada. 

 2.  Suprimir espècies alienes de les jardineres i recuperar la topiaria a partir d’un massa arbustiva que 
 probablement no podrà utilitzar el boix a causa de la plaga coneguda, però es podria substituir per 
 murtra o per teix. La murta presenta un aspecte físic més proper al boix, si bé de color menys 
 brillant. També aporta un creixement més ràpid que del teix, espècie més noble i senyorívola, amb 
 propietats olfactives destacables i apropiat en espais ubacs com aquest.. 

 3.  Atendre a la visió frontal del conjunt des de la placeta de la taula de pedra: el bassí amb el brollador, 
 les quatre jardineres i la jardinera del fons; aportar severitat, uniformitat i alçada al conjunt. Es en la 
 jardinera del darrere un fons uniforme amb alçada considerable per ocultarel pendent del carrer. Les 
 quatre jardineres han de contenir topiària simètrica, preferiblement cúbica (FFT 0999, 1007). 

 4.  Ubicar en les cantonades del brollador torretes de geranis o plantes de temporada, com a 
 contrapunt a la simplicitat i uniformitat del conjunt. També seria una evocació històrica a partir de les 
 imatges conservades d’aquest espai (FFT 0880). 

 5.  Reconstruir els dos banquets, a banda i banda de l’escala d'accés al terrat del se la placeta de la 
 taula de pedra. Acompanyarien al que ja existeix en aquesta placeta (FFT 0882, 0995). Posar 
 baladres en les jardineres adjacents (FFT 0996). 

 Espai de la Platea (espai 1) 

 6.  Atendre els desajustos laterals del terrat del brollador vist des de la platea. Les intervencions 
 necessàries han de contribuir a simplificar i centrar la imatge de l’escenari -terrat del brollador- des 
 de baix, potenciar la idea de primer pla i pla de fons per tal de simplificar la visió. Per assolir-ho es 
 planteja substituir la vegetació baixa actual  de colors foscos per una massa arbustiva potent, de 
 certa alçada i diversitat cromàtica que sobrepassi la barana superior. 
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 7.  Resoldre els problemes d’acabats dels murs del lateral (ponent) i del fons (nord) de l’espai de 
 platea. Les característiques d’alçada, acabat i continuïtat de cada mur en dificulta un tractament 
 homogeni. En tot cas, s’haurà de resoldre la presència ostentosa dels focus del fons nord. 

 8.  Cobriment uniforme del conjunt de la paret de llevant. Es planteja la plantació d’una segona glicina 
 amb l’objectiu de fer-ho la mateixa espècie vegetal. La manca d’emparrat de fixació en la paret 
 obligarà a fer-ne un d’específic per a aquesta finalitat. 

 9.  Cobriment vegetal del mur del fons (nord). Es planteja fer-ho amb tuies, tal com preveu el projecte 
 de Ribas Piera. Definir l’alçada d’aquest recobriment vegetal, així com la continuïtat cap a ponent. 

 10.  El mur de nord es va construir ocupant una part considerable del jardí Folch que en aquesta part va 
 perdre una llenca que supera el metre d’amplada en la banda de la Carretera, i prop dels dos 
 metres d’amplada en la banda del carrer del Castell. Aquesta circumstància fa que la platea sigui 
 menys fonda del que era en origen. Això es fa notar especialment en el fragment de tanca que resta 
 retallada al fons i que, per altra banda, presenta un problema d’alineació amb la resta de la tanca. L 
 resolució d’aquest problema estàtic s’haurà de resoldre d’alguna manera. 

 11.  Valorar la reintroducció de pins pinyers. (RFC  Sala de miralls  ) (FFT 1002). 

 12.  Corregir l’accés a peu pla a la platea, que presenta un problemes d’accessibilitat. Controlar la visual 
 des d’aquest punt cap a la figura de Ceres, segons projecte de Ribas Piera. 

 13.  Resoldre el pendent a nord de la placeta de la taula de pedra (E3) amb una rampa de formigó amb 
 grava petita superficial. Més avall també cal resoldre problemes similars entorn la figura de Ceres. 
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 Espai de Ceres (espai 2) 

 14.  Ocultar les vistes de la finca a nord. Plantació de tuies segons projecte de Ribas Piera i conformar 
 masses vegetals omplint aquest espai en contrast a l’espai buit de la platea (E1). El magraner és 
 una espàcie aconsellable en el jardí Folch, però en aquest punt no pot resoldre el problema a causa 
 de la poca alçada possible. Es planteja configurar un pla lliure i plantar pins pinyers. 

 15.  Evitar la barreja d’espècies vegetals sense sentit. Més enllà de la imatge del fons, en aquest punt es 
 fa evident que cal: sobre una superfície plana de terra s’hi troben un magraner, dues coníferes 
 diferents i un cep, a banda dels codonyers del talús de més avall. 

 16.  Recuperar els pins en els 
 talussos de Ceres (FFT 0335) 
 i en espais propers seguint el 
 projecte de Ribas Piera, tenint 
 present que tota aquesta era 
 la zona del bosquet. Evitar els 
 arbustos aïllats. Implantar, 
 amb una idea de simplificació i 
 homogeneïtat, l’alineació 
 arbustiva amb thujes en la part 
 superior dels tres talussos 
 (FFT 0904, 0328). Això 
 ajudarà a delimitar el 
 perímetre exterior de la 
 Placeta de la Taula de pedra i 
 afavorir la configuració d’un 
 espai més aïllat i amagat des 
 més avall. 
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 Espai de la Fonteta o Font del Bosquet (espai 2) 

 17.  Extracció acurada de les terres que s’han dipositat els 
 darrers anys per l’escorrentia en el berenador infantil de la 
 Fonteta. Recuperació de la cota natural sense malmetre 
 les banquetes laterals, el banc del fons i el bassí. 

 18.  Afegir una filada superior de rajols ceràmics (30x30) en els 
 dos banquets (no inicials) per recuperar dimensió 
 (FFT0335). 

 19.  Recuperar el punt d’aigua en aquesta font -de manera 
 continuada o a demanda amb un dispositiu específic.. El 
 problema dels esquitxos es pot resoldre amb la regulació 
 del cabal i col·locant grava blanca en el bassí. 

 20.  Delimitar el berenador: fer explícits la separació amb el pla 
 de sobre i l’accés per l’espai lateral de planta triangular. 
 Fer una alineació arbustiva en la cara posterior del banc 
 infantil, que arribés fins a la paret de nord, delimitant 
 també el talús amb la mateixa thuja el altres camins del 
 jardí. Fer un fons vegetal alt a la font (FFT 0647). 

 21.  Resoldre els problemes de pendents del pla (E2) en 
 relació al caminet de baixada. Segurament hi pot ajudar la 
 configuració de l’alineació arbustiva esmentada en el punt 
 anterior i un tram de rampa de formigó. 
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 Espai del Brollador de les Granotes (espai 5) 

 22.  Recuperar els quatre parterres delimitats per 
 quatre camins que confluïen en la font. L’espai 
 original va ser escapçat en la banda nord en més 
 d’un metre d’amplada. Aquest fet ha deixat la font 
 descentrada. Caldrà un disseny que iguali la 
 fondària dels quatre parterres, fet que pot afavorir 
 la creació d’una franja de descans més generosa 
 en la zona d’accés i del banc (FFT 0833, 0968) 

 23.  Reubicar els arbres de fruita de pinyol plantats. Per 
 les dimensions de l’espai s’aconsella un sol 
 exemplar per parterre. Plantar-hi posteriorment rosers de garlanda (FFT0890) 

 24.  Establir un fons vegetal en la tanca nord per anul·lar les vistes a la casa veïna, preservar la intimitat 
 de l’espai i delimitar-lo visualment. Es proposa la thuja del projecte Ribas Piera. 

 25.  Suprimir l’aresta que apareix en el mur lateral. Es proposa ajustar-la a l’escala d’accés a l’espai. 
 També es planteja reduir el contrast mur/talús del fons, revisant l’alçada i/o fent-hi baixar l’heura. 
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 Espai del Pla del Pou (vestíbul inferior) 

 26.  Establir un fons vegetal en la tanca nord per anul·lar la vista actual a la casa veïna, preservar la 
 intimitat de l’espai i delimitar-lo visualment amb un fons que formi part del mateix jardí. Es proposa 
 la thuja del projecte Ribas Piera. En origen hi havia un grup de pins en aquest punt (FFT 0977) 

 27.  Revisar la presència d’una olivera preexistent i un taronger en el parterre lineal. Evitar-hi també la 
 plantació d’arbustos individuals com l’arboç o el pitospor existents. 

 28.  Fer un tractament arbustiu uniforme en tota la longitud del parterre per 
 mantenir la linealitat, la horitzontalitat i la simplicitat de la composició. Cal 
 valorar com hi funcionen el pitospor o l’arboç, espècies existents en el lloc, 
 si bé sembla que son de creixement excessiu. Aquesta massa arbustiva 
 hauria de mantenir una poda regular molt estricta per tal de no sobrepassar 
 els límits d’amplada i alçada marcats per la filera de maó vist i la rajola 
 blanca i blava. 

 29.  Recuperar la presència d’un roser sarmentós enfilant-se al pou. S’hi podria 
 plantar un roser de la varietat  banksiae alba  que hi hauria hagut en aquest 
 mateix lloc. Recuperar l’estructura de fusta blava superior (FFT 0795) 

 Espai del Mirador (vestíbul inferior) 

 30.  Desplaçar 2m a nordest l’arbre fruiter de plantació recent (FFT 0994). Dificulta la imatge del mirador 
 pujant l’escala del carrer (FFT 1014). Estudiar una divisòria per ocultar la visió de la casa veïna . 

 31.  Recuperar la rajola blanca i blava originals en les jardineres, a peu de pilars. (FFT 0878, 1014) 
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 32.  Recuperar la presència de rosers sarmentosos en el 
 Mirador. Plantar la varietat  banksiae alba  que hi hauria 
 hagut en aquest mateix lloc seguint la descripció 
 idealitzada a  Sala de Miralls  (FFT 0988, 1014, 0301) 

 33.  Elevar els bancs del mirador per facilitar-ne l’ús. 

 34.  Recuperar l’amplada de pas de la balconada cap a 
 l’Avinguda Catalunya i permetre el gir pel final. Revisar el 
 dimensionat de la massa arbustiva. 

 Espai del Pla (espai 6) 

 35.  Potenciar la simetria ascendent dels dos bancs proposada per Ribas Piera. Disposar d’un fons 
 arbustiu en la part posterior immediata de cada banc per separar-los visualment del talús. 

 36.  Endegar una actuació que fes possible de justificar l’alineació lleugerament obliqua dels dos bancs. 
 Revisar les alineacions dels diferents elements. La manca de regularitat del conjunt crea un 
 problema de tensió en aquest espai. 

 37.  Revisar la continuïtat dels arbres de flor a banda i banda del Mirador per potenciar la visió inferior. 

 Camí del Banc dels enamorats (espai 4) 

 38.  Plantar dos xiprers en la part 
 superior de la cruïlla per tal de 
 potenciar-la i allargar la visual de la 
 rampa-escala en les direccions N/S i 
 W/E. 

 39.  Revisar l’alineació dreta del caminet 
 que porta al banc dels enamorats per 
 tal de millorar la confluència dels 
 eixos de fuga en aquell element final. 

 40.  Valorar la recuperació mimoses del 
 projecte de Ribas Piera en la part 
 superior de la rampa. 
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1. CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions econòmic-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 CONTRACTE 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 econòmic-administratives.  

3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).  

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. 

 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.). 
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 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 installacions 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). 

 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. 
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 Especificacions A.C.I. Standard 850-51. 

 Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

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. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 

 Instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01-51 según lo dispuesto en el REBT 

 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 TÈCNIQUES: 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. 
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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:  

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. 
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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.  

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 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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2.2.9 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

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 TREBALLS, 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. 
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2.3.2 REPLANTEIG 

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 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. 
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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.  

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. 
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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.  

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. 
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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.  

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. 
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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 

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.  



18 

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. 

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.  
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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. 

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. 
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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.  

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.  
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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 la finca.  

En cas de trobar diferències respecte al projecte original, la Direcció facultativa decidirà la solució a executar.  

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. 
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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 de Rehabilitació i Restauració ITEC. 

 

 

Lloc i data:. Palau-solità i Plegamans,  abril de 2022 

El promotor: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Signatura  dels Serveis Tècnics Municipals        


	1_caratula.pdf
	3_index.pdf
	4_MEMORIA CONSTRUCTIVA.pdf
	5_annexos.pdf
	Annex 1 doc fitxa.pdf
	Annex 10  plec_condicions_tècniques_particulars.pdf
	Annex 11_1_Diagnosi_part1.pdf
	Annex 11_2_Diagnosi_part2.pdf
	Annex 11_3_Diagnosi_part3.pdf
	Annex 12_1_PLAFO EXTERIOR_v2_exemple.pdf
	Annex 12_5_PROJECTE TORRE FOLCH_gestiocultural_febrer21.pdf
	Annex 2 plànols.pdf
	caratula annex 3.pdf
	3_Plànols_avantprojecte.pdf
	P01 Emplaçament.pdf
	P02 PLANTA.pdf
	P03 DEFICIENCIES.pdf
	P04 FOTOGRAFIES.pdf

	04 -INSTAL·LACIONS-PALETERIA OK .pdf
	03 JARDINERIA.pdf

	Annex 3 doc gràfica fitxes.pdf
	caratula annex 3.pdf
	Happyludic-atril-positive posat a la memòria inicial.pdf
	Cervera.pdf
	fitxa elevador.pdf

	Annex 4 pressupost.pdf
	caratula annex 4 pressupost.pdf
	PRESSUPOST JARDINS CASA FOLCH.pdf
	Últim full
	Resum pressupost
	Pressupost
	Amidaments
	QP1
	QP2
	Justificació de preus


	Annex 5_ebss.pdf
	Annex 6 gestió residus.pdf
	6_1_memoria_gestió_residus.pdf
	6_2_fitxa residus.pdf

	annex 7 control qualitat.pdf
	Annex 8 anàlisi històrica.pdf
	caratula_annex 8 memòria històrica.pdf
	8_memòria_anàlisi_històrica_complert.pdf
	El Jardí Folch Anàlisi històrica i documental baixa.pdf
	parterres granotes baixa.pdf
	pèrgola pou baixa.pdf
	mirador baixa.pdf
	banc de maons baixa.pdf
	graons del brollador baixa.pdf


	Annex 9  _plec_condicions_generals.pdf

		2022-06-22T11:17:54+0200
	Maria Elena Huguet Casanovas - DNI 47697444K (TCAT)
	Aprovació inicial per Junta de Govern Local de data 20 d'abril de 2022




