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1.

OBJECTE
1.1.OBJECTIUDELPLEC

AixícomtotesaquellesnormesvigentsalesCompanyiessubministradoresdelsserveisquepuguinresultarafectats(aigua,electricitat,
telèfonsigas).

Aquest Plec de Condicions té com a objectiu l’ordenació de les condicionsfacultatives i econòmiques que han de regir en la

Seràtambéd’aplicaciólalegislacióquesubstitueixi,modifiquiocomplimentilesdisposicionsesmentadesilanovalegislacióaplicableque

planificació, execució,desenvolupament, control, recepció i abonament de les obres i serveiscompresesenelProjecteConstructiu

espromulgui,semprequeestiguivigentambanterioritataladatadelcontracte.

del’adequaciódelaurbanitzaciódeMasISaac,altermemunicipaldePalauͲSaverdera,comarcadel’AltEmpordà.

1.2.AMBITD’APLICACIÓ
ElpresentPlecdeCondicionss’aplicaràalesobrescorresponentsalProjecteConstructiudel’adequaciódelaurbanitzaciódeMasISaac,
altermemunicipaldePalauͲSaverdera,comarcadel’AltEmpordà,aixícomatotselstreballsauxiliarsquenoesdetallenexplícitamenti
queesconsiderinnecessarisperaunamilloriméscompletaexecuciódelesobresprojectades.

1.3.CONDICIONSGENERALS
Les condicions tècniques generals del present Plec tindran vigència per sobre del Plec de clàusules administratives particulars de
l’expedient de contractació i sobre les Prescripcions tècniques particulars contingudes al Capítol II del present  Plec de condicions
tècniques,semprequeaquestesnosiguinmésrestrictives.

1.4.INSTRUCCIONS,NORMESIDISPOSICIONSAPLICABLES
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a
continuacióesrelacionen,semprequenomodifiquinnis'oposinaallòqueenells'especifica.
Ͳ

PGͲ3

Ͳ

RDL3/2011,de14denovembre,queaprovaeltextrefósdelaLleidecontractesdelsectorpúblic

Ͳ

RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic

Ͳ

Ͳ

Encasdecontradiccióosimplecomplementaciódediversesnormesestindràencompteentotmomentlescondicionsmésrestrictives.
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'autonòmica, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són
esmentatscomsinohosónenlarelacióanterior,quedantadecisiódeldirectord'obraresoldrequalsevoldiscrepànciaquepuguihaver
respecteelquedisposaaquestplec,oenaquellesqüestionsquenorestendefinides.

1.5.OBJECTEDELPROJECTE
L’objected’aquestprojecteésdefinir,planificar,valorarinormarlesactuacionsarealitzarperduratermelatotalitatdelesobres.
Lesactuacionsprevistesenaquestprojectesónlessegüents:
x

Replanteig,tasquesd’emplaçamentisenyalitzaciózonad’obres

x

Execuciódelesobres

x

Controldequalitatimediambiental

x

Seguretatisalut

que,alavegada,estandegudamentdescritesalaMemòriadelprojecteialsPlànols,queesconsiderenatotselsefectesreproduïtsal
presentPlec.

1.6.DOCUMENTSDELPROJECTE
ElpresentProjecteconstadelssegüentsdocuments:

ͲRD1098/2001,de12d’octubre,pelquals’aprovaelreglamentdelaLleidecontractesdelesadministracionspúbliques,entot

Ͳ

Documentnúm.1:MemòriaiAnnexes.

allò no derogat pel RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de

Ͳ

Documentnúm.2:Plànols.

contractesdelsectorpúblic

Ͳ

Documentnúm.3:PlecdeCondicions.

Ͳ Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d'obres de l'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de

Ͳ

Documentnúm.4:Pressupost.

desembre(enlapartquesiguivigent).

Elcontingutd'aquestsdocumentsfiguradetallatalaMemòria.

Ͳ

ͲPlecdeclàusulesadministrativesparticularsieconòmiquesques'estableixenperlacontractaciód'aquestesobres.

Elsplànols,elsPlecsdeprescripcionstècniquesparticulars,lamemòria,enelsaspectesassenyalatsenl’article128delReglamentgeneral

Ͳ

Llei30/2007ireglament1098/2001decontractesdelesadministracionspúbliques.

delaLleidecontractesdelesadministracionspúbliques,aprovatpelReialdecret1098/2001,de12d’octubreielsquadresdepreusdel

Ͳ

EHE"InstruccióndeHormigónEstructural"

projecte aprovat, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars  tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i

Ͳ

Eurocodinúm.2"Projected'estructuresdeformigó".

l’execució del contracte d’obres. En conseqüència han de ser signats per l’adjudicatari en prova de conformitat en el moment de

Ͳ

Eurocodinúm.3"Projected'estructuresd'acer".

formalitzaciódelcontracte.

Ͳ

NormadelLaboratorideTransportsiMecànicadelSòlperal'execuciód'assaigsdematerialsactualmentenvigència.

Elsplànolsconstitueixenelsdocumentsgràficsquedefineixenlesobresgeomètricament,ijuntambelsquadresdepreus,elpressupost,

Ͳ

LleideprevencióderiscosLaborals.

elplecdeCondicionsTècniquesilaMemòriaconstitueixenelsdocumentscontractuals.

Ͳ

Mètodesd'assaigdelLaboratoriCentrald'AssaigsdeMaterials(MELC).

ElpresentPlecdeCondicionsTècniques,regiràenuniódelesdisposicionsqueambcaràctergeneraliparticular,s'inclouenenl’apartat

Ͳ

NormesUNE

1.3.d'aquestPlec.

Ͳ

Coditècnicdel’edificació,quanestiguidinsl’àmbitd’aplicació.

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques junt amb la resta de documents contractuals i molt especialment la memòria i els plànols,

Ͳ

RD140/2003

estableixenladefiniciódelesobres,enquantalasevanaturalesa,àmbit,objectiuicaracterístiquesfísiques.

Ͳ

Totsaquestsdocumentsobligaranenlaredaccióoriginalamblesmodificacionsposteriors,declaradesd'aplicacióobligatòriai

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per  tots els Annexes de la Memòria, els

queesdeclarincomatalsdurantelterminidelesobresd'aquestprojecte.

MesuramentsielsPressupostosParcials.

Són bases tècniques del present projecte i de les solucions adoptades la normativa i els documents que apareixen a l’apartat

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es

corresponentdelaMemòria.

responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades s’han de considerar només com a complement de la
informacióquel'Adjudicatarihad'adquirirdirectamentiambelsseuspropismitjans.
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Solamentelsdocumentscontractuals,definitsal'apartatanteriorconstitueixenlabasedelcontracte;(llevatdelquedisposielPlecde

Ͳ

dadescontingudesenelsdocumentsinformatius,llevatqueaquestesdadesapareguinenalgunsdocumentscontractuals.

Ͳ

L'Adjudicatariserà,doncs,responsabledeleserradesqueespuguinderivardenoobtenirlasuficientinformaciódirectaquerectifiquio
ratifiquilacontingudaalsdocumentsinformatiusdelProjecte.

Ͳ

Establirlesvaloracionsmensualsal'origendel'obraexecutadapertalsegonselsarticles147i148delRealDecret1098/2001,
de12d’Octubre,pelques’aprovael“ReglamentogeneraldelaLeydeContratosdelasAdministracionesPública”.

Ͳ

Establirperiòdicamentinformessistemàticsianalíticsdel'execuciódel'obra,delsresultatsdelcontrolidel'acomplimentdels
Programes,manifestantelsproblemesquel'obrapresentaopotpresentarilesmesurespresesoqueesproposinperaevitarͲ

capítolIdelpresentPlecdecondicionstècniquesprevaldràsobresambdósdocuments.

losominimitzarͲlos.

Elques'haesmentatenelPlecdecondicionsiomèsalsPlànolsoviceversa,hauràdeserexecutatcomsihaguésestatexposatenambdós
documents,semprequeajudicidelDirector,quedinsuficientmentdefinideslesunitatsd'obracorresponentsiaquestestinguinpreuenel

Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva
ocultació.

EncasdecontradiccióentreelsPlànolsilesPrescripcionstècniquesparticularscontingudesenelcapítolIIdelpresentPlecdecondicions
tècniques,prevalelques'haprescritenaquestesúltimes.Enqualsevolcas,elPlecdecondicionstècniquesgeneralscontingudesenel

Proposarlaconveniènciad'estudiiformulació,perpartdelContractista,d'actualitzacionsdelprogramadeTreballsinicialment
acceptat.

clàusulesadministrativesparticulars),pertant,l'Adjudicatarinopodràalͼlegarmodificaciódelescondicionsdelcontracteenbaseales

Ͳ

Preparaciódelainformaciód'estaticondicionsdelesobres,idelavaloraciógenerald'aquestes,prèviamentalasevarecepció
perlaPropietat.

Contracte.

1.7.DIRECCIÓD’OBRA
LaDirecció,seguiment,controlivaloraciódelesobresobjectedelprojecteestaràacàrrecd'unaDireccióFacultativaencapçaladaperun

Ͳ

Recopilaciódelsplànolsidocumentsdefinitorisdelesobrestalcoms'haexecutat,peralliuraralpromotoruncopacabatsels
treballs.

tècnictitulatcompetent.

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò que estableix el Plec de

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció Facultativa de l’Obra gaudirà de les més

CondicionsTècniquesdelProjecte,lisiguindictadesperlaDirecciód'Obraperalaregulaciódelesrelacionsentreambdósenallòreferent

àmpliesfacultats,podentconèixeriparticiparentotesaquellesprevisionsoactuacionsqueportiatermeelContractista.

alesoperacionsdecontrol,valoracióiengeneral,d'informaciórelacionadesambl'execuciódelesobres.

SeranbaseperaltreballdelaDirecciód'Obra:

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de

Ͳ

Elsplànolsdelprojecte.

formularorebreelContractistaperafacilitarlarealitzaciódelesexpressadesfuncions,normativesqueserand'obligatcomplimentpel

Ͳ

ElPlecdeCondicionsTècniques.

Contractistasempreque,siaquesthorequereix,siguinprèviamentconformadespelpromotor.

Ͳ

Lamemòria.

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la

Ͳ

Elsquadresdepreus.

Direcciód'Obralesdiferentsmatèriesobjectedelesfuncionsdelesmateixesienelsdiferentsnivellsderesponsabilitat,detalmanera

Ͳ

Elpreud’adjudicacióiterminid'execuciócontractats.

queestiguinsemprepresentsal'obrapersonescapacitadesifacultadesperadecidirtemesdelsqualsladecisióperpartdelaDirecció

Ͳ

ElprogramadetreballsformulatpelContractistaiacceptatpelpromotor.

d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància,

Ͳ

Lesmodificacionsd’obraestablertespelpromotor.

conformitatoobjeccions.

Sobreaquestesbases,correspondràalaDirecciód'Obra:
Ͳ

Impulsarl'execuciódelesobresperpartdelcontractista.

Ͳ

AssistiralContractistaperalainterpretaciódelsdocumentsdelProjecteifixaciódedetallsenladefiniciódelesobresienla
seva execució, per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al present
Projecte.

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no s'executin d'acord amb les
prescripcionscontingudesaladocumentaciódefinitòriadelesobres.

1.8.DESCRIPCIÓDELESOBRES
CadascunadelesobresarealitzarestrobendefinidesambdetallalaMemòriadelprojecteialsannexos.

1.9.DESENVOLUPAMENTICONTROLDELESOBRES.MATERIALS

Ͳ

FormularambelContractistal'Actadecomprovaciódereplanteigal’inicidelesobres.

Ͳ

Requerir,acceptarorepararsis’escau,elsplànolsd’obraquehadeformularelContractista.

i ésser aprovats pel Director de l’Obra. Per això, tots els materials, que es proposin per a utilitzar a l’obra, hauran d’ésser examinats i

Ͳ

Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix el present Plec, el que

assajatsabansdelasevaacceptació.

estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'elles, formuli la pròpia Direcció

EnconseqüènciaelContractistaestaràobligatainformaralDirectordel’obradelesprocedènciesdelsmaterialsqueesvaginautilitzar,



ambanticipaciód’un(1)mescomamínimaldiadelseuúspertaldequepuguinrealitzarͲseelsassaigsoportuns.

d'Obra;corresponguiformularalContractistaalsefectesdeprogramaciódedetall,controldequalitatiseguimentde

l'obra.
Ͳ

Ͳ

Totselsmaterialsques’utilitzinalesobreshaurand’acomplirlescondicionsques’estableixinalPlecdePrescripcionsTècniquesGenerals

L’acceptaciód’unmaterialenuncertmoment,noseràobstacleperaquèaquestmaterialpuguiserrebutjatmésendavantsiselitrobés

Establirlescomprovacionsdelsdiferentsaspectesdel'obraques'executiqueestiminecessàriesperatenirpleconeixementi

algundefectedequalitatouniformitat.

donartestimonidesiacompleixenonoamblasevadefinicióiamblescondicionsd'execucióid'obraprescrites.

Esconsideraràdefectuosal’obraopartdel’obraquehagiestatrealitzadaambmaterialsnoassajatsniaprovatspelDirectordel’Obra.

Encasd'incomplimentdel'obraques'executaamblasevadefinicióoamblescondicionsprescrites,ordenaralContractistala

Elsmaterialss’emmagatzemarandetalmaneraqueresultiasseguradalaconservaciódelessevescaracterístiquesiaptitud,ideforma

sevasubstitucióocorreccióparalitzantelstreballssihocreuconvenient.

quepuguinserfàcilmentinspeccionats.

Ͳ

Proposarlesmodificacionsd'obraqueimpliquinmodificaciód'activitatsoquecreguinecessàriesoconvenients.

Elsmaterialsnecessarisperalesobres,noinclosesenelpresentPlecdeCondicions,haurand’ésserdequalitatadequadaalautilitzacióa

Ͳ

Informarlespropostesdemodificacionsd'obraqueformuliperescritelContractista.

que estan destinats, havent de presentar mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents fabricants. Si la
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informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Tècnic Director ordenarà la realització d’assaigs previs, recorrent si és

causar l'exercici d'aquellafacultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot elpersonalassignata

necessari,alaboratorisespecialitzats.

l'obra.

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagiestat rebutjat, es retirarà de l'obre immediatament, excepte autorització

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el Contractista

expressaiescritadelDirectordel’Obra.

disposar per a l'execució d'altres treballs, niretirarͲladelazonad'obres,excepteexpressaautoritzaciódelaDirecciód'Obra.

Eltipusinombred’assaigsarealitzarperl’aprovacióprèviadeprocedènciadematerialsseranfixatsencadacas.

1.13. INFORMACIÓAPREPARARPELCONTRACTISTA

Un cop fixades les procedències de materials, la seva qualitat serà controlada periòdicament durant l’execució dels treballs mitjançant

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcciód'Obra informes sobre els treballs de projecte,

assaigs,lafreqüènciaieltipusdelsqualslapodràfixarelTècnicDirectoramblafinalitatd’aconseguirl’adequatcontroldelsmaterials.

programacióiseguimentqueliestiguinencomanats.

Casqueelsresultatsdelsassaigsdecontrolsiguindesfavorables,espodràescollirentrerebutjarlatotalitatdelapartidacontroladao

Lesnormessobreelcontingut,formaidatesperallliuramentd'aquestadocumentacióvindrà fixada per la Direcció d'Obra. Serà, de la

executar,acàrrecdelContractista,uncontrolmésdetallatdelsmaterialsaexamen.Alavistadelsresultatsdelsnousassaigsesdecidirà

mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del terreny que

sobrel’acceptaciótotaloparcialdelsmaterialsoelseurebuig.

obligatòriamenthaurà tingut que prendre abans del'inici deles obres, així comles dedefiniciód'aquellesactivitatsopartsd'obraque

El Contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el formigó per a la confecció de les

hagindequedarocultes.

provetes)necessarisperarealitzartotselsexàmensiassaigsqueordenielTècnicDirectorperal’acceptacióicontrolperiòdicdelaseva

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obraprèviamentalasevaocultació.

qualitat.Lapresademostreshauràdeserfetad’acordamblesNormesvigentsienelseudefectesegonscriteridelDirectordel’Obra.

Totaaquestadocumentacióserviràdebaseperalaconfecciódelprojectefinaldelesobres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la

ElContractistahauràdedonartotamenadefacilitatsperalaverificaciódelaqualitatdelsmaterials.

colͼlaboració del Contractista queaquestacreguiconvenient.

ElContractistarestaràobligat,aixímateix,apagarlesdespesesdelcontroldequalitatfinsaunaquantitatiguala1'1%delPressupost
d’ExecucióMaterial.

1.10. RESPONSABILITATSESPECIALSDELCONTRACTISTA

1.14. COMPLIMENTDELESDISPOSICIONSVIGENTS
Esregiràpelques'estipulaenlesclàusulescorresponentsdel"PlecdeClàusulesAdministrativesGenerals".
Així mateix es compliran els requisits vigents per l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, prevenció d'incendis,

ElContractistaseràresponsabledurantl’execuciódelesobresdetotselsdesperfectesoperjudicis,directesoindirectes,queespuguin

ReglamentsdePoliciaiconservaciódeCarreteres,Reglamentelectrotècnicdebaixatensió,iatoteslesdisposicionsvigentsquesiguin

ocasionaraqualsevolpersona,propietatoserveispúblicsoprivats,comaconseqüènciadelsactes,omissionsonegligènciesdelpersonal

d'aplicacióenaquellstreballsque,directeoindirectament,siguinnecessarisperalcomplimentdelContracte.

alseucàrrecod’unadeficientorganitzaciódelesobres.

Homesregiràpelques'estipulaalPlecdeclàusulesadministrativesparticularsdel’obraicomplementàriamentalesclàusulesdelPlecde

Elsserveispúblicsoprivatsqueresultinperjudicatshaurandeserreparats,alseucàrrec,d’unamaneraimmediata.

clàusulesadministrativesgenerals.

Lespersonesqueresultinperjudicadestindrand’ésserrecompensades,acàrrecseu,adequadament.

Particularment l'Adjudicatari haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé i indemnitzar a les persones o

Les propietats públiques o privades que resultin afectades, tindran de ser reparades, al seu càrrec, restablint lesseves condicions

propietatsqueresultinperjudicadespelstreballscontemplatsalpresentprojecte.L'Adjudicatariadoptaràlesmesuresnecessàriespertal

primitivesocompensantelsdanysoperjudiciscausatsenqualsevolaltreformaacceptable.

d'evitarlacontaminaciódelmar,conduccionsidipòsitsd'aigua,aixícomdelmediambient,perl'acciódecombustible,olis,lligants,fums,

Aixímateix,elContractistaseràresponsabledetotselsobjectesqueestrobinodescobreixindurantl’execuciódelesobres,haventde

etc.,iseràresponsabledelsdanysiperjudicisqueespuguincausar.

donarimmediatamentcomptadelestroballesalTècnicDirectordelesmateixesicolͼlocarͲlessotalasevacustodia.

1.11. OBLIGACIONSDELCONTRACTISTA
Elcontractistadesignaràelseu"Delegat”d'obraenlescondicionsquedeterminenlesclàusulesperaContracted'obresdel'Estat.
Enrelacióa“l’Oficinad'Obra”i"Llibred'Ordres”,esregiràpelsquedisposinlesClàusules1.14I1.15delmencionat"PlecdeClàusules

L'Adjudicatari haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització, les servituds afectades, conforme estableix la
clàusula20del'esmentatPlecdeclàusulesadministrativesgenerals,sentalseucompteelstreballsnecessaris.

1.15. DESPESESACÀRRECDEL’ADJUDICATARI
A més de les despeses i taxes que es citen a la clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars, aniran a càrrec de

AdministrativesGeneralsperlarealitzaciód'Obresdel'Estat".ElContractistaestàobligatadedicaralesobreselpersonaltècnic,quees

l'Adjudicatarilessegüentsdespeses:

vacomprometreenlalicitació.

ͲDespesescorresponentsalacontractaciódelCoordinadorenmatèriadeSeguretatiSalut.

ElpersonaldelContractistacolͼlaboraràambelDirector,ilaDirecció,pelnormalcomplimentdelessevesfuncions.

ͲDespesescorresponentsainstalͼlacionsiequipsdemaquinària.

L’adjudicatarihauràdecomplirambelprogramadevigilànciaambiental.

ͲDespesesdeconstruccióiretiradadetotaclassedeconstruccionsauxiliars,instalͼlacions,ferramentes.

1.12. MITJANSDELCONTRACTISTAPERL’EXECUCIÓDEL’OBRA

ͲDespesesdellogatersoadquisiciódeterrenysperadipòsitdemaquinàriaimaterials.

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la documentació de

ͲDespesesdeprotecciód'amàsidelapròpiaobracontratotdeteriorament.

l'adjudicacióiquediestablertalprogramadetreballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la sevapart,

ͲDespesesdesubministramentdeserveis(aigua,llum,electricitat,comunicacions,sanejament,etc.)

la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes

ͲDespesesdemuntatge,conservacióiretiradad’instalͼlacionspelsubministramentd'aiguaienergiaelèctrica,necessarisperal'execució

qüestionsdepenguindelaDirecciód'Obra,haventsemprededonarcompteaaquestaperapoderabsentarͲsedelazonad'obres.

delesobres,aixícomelsdrets,taxesoimpostosdepresa,comptadors,etc.

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i especificació de

Ͳ Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres,

funcions, serà lliurement apreciada per laDirecció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista lasubstitució

lleresiabocadors.

de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació derespondre de cap dels danys que al Contractista pogués
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ͲDespesesderetiradadematerialsrebutjats,evacuacióderestes,netejageneraldel'obraizonesconfrontadesafectadesperlesobres,

Apartirdelesbasesipuntsdereferènciacomprovatsesreplantejaranelslímitsdelesobresaexecutarque,persímateixosopermotiu

etc.

delasevaexecuciópuguinafectarterrenysexteriorsalazonadedominioserveisexistents.

ͲDespesesdepermisosollicènciesnecessàriesperal'execució,exceptedelscorresponentsaexpropiacionsiserveisafectatsquefossin

Aquestesafeccionsesfaranconstaral'Acta,aefectesdetenirͲlosencompte,conjuntamentambelscompromisossobreserveisiterrenys

necessarisperl’execuciódelesobres.

afectats.

ͲDespesesdesenyalèctica(fixa,provisional,semafòrica,operarissenyalistes,balisesmarines,etc.)ielementsdeproteccióiseguretat

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista informarà a la Direcció

perlacirculaciódepersonalivehiclesterrestresaixícomvaixellsdurantl’execuciódelesobresperlanointerferència(ominimització

d'ObradelamaneraidatesenqueprogramiportarͲlosaterme.LaDirecciód'ObrapodràferͲlirecomanacionsalrespectei,encasdeque

d’aquesta)amblaoperativaportuària.

elsmètodesotempsd'execuciódoninllocaerrorsalesobres,prescriurecorrectamentlaformaitempsd'executarͲlos.

ͲDespesesoriginadespersufragarelsdanysocasionatsperl’acciódel’onatgeentalussosoelementsestructuralsdesprotegits.

En el cas que ho solͼliciti la Direcció Facultativa, abans de l’inici de les obres, serà preceptiu un aixecament taquimètric/batimètric

ͲDespesesperalareposiciódelesesculleres,blocs,calaixosdeformigóoqualsevolaltrematerialarrossegatodestrossatpertemporals

consensuatperambduespartspertaldedisposard’un“documentreferentprevi”alhoradevaloraromesurarlesactuacionsposteriors.

o altres fenòmens naturals, qualsevol que sigui la longitud d’avançament, aniran a compte del Contractista, així com els treballs de

Aquestaixecament,aniràacàrrecdelContractistainotindràcaptipusdevalidesasenselasupervisiódirectadelaDirecciód’Obraila

retiradadelesquehaginquedatforadelperfil.

signaturafinald’ambduesparts.Encasdenoprocediraixí,l’únic“documentreferentprevi”ambvalidesaseràaquellqueestiguireflectit

ͲDespesesocasionadesperlesparadespermotiusmeteorològics.

alprojecteexecutiudelesobres.

Ͳ Despeses i costos de les accions necessàries per comprovar la presumpte existència de vicis o defectes ocults, que s’imputaran al

LaDirecciód'Obrafarà,semprequehocreguioportú,comprovacionsdelsreplanteigsefectuats.

ContractistadeconfirmarͲselasevaexistència.

Elcontractistahauràdeproveiralseucàrrectotselsmaterials,aparelliequipsdetopografia,personaltècnicespecialitzat,imàd'obra

ͲQualsevolaltretipusdedespesanoespecificadaesconsideraràinclosaenelspreusunitariscontractats.

auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis

2.

DISPOSICIONSGENERALS

materialsidepersonalesmentatstindranlaqualificacióadequadaalgraud'exactituddelstreballstopogràficsquerequereixicadaunade

2.1.CONTRADICCIONS,OMISSIONSOERRORS

lesfasesdereplanteigd'acordamblescaracterístiquesdel'obra.

En cas de contradicció entre els Document nº 2. Plànols i Document nº 3. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del projecte,

EnlescomprovacionsdelreplanteigquelaDireccióefectuï,elcontractista,alseucàrrec,proporcionaràl'assistènciaiajudaqueeldirector

prevaldràelprescritenaquestúltim.AllòesmentatalPlecdePrescripcionsTècniquesParticularsiomèsenelsplànols,oviceversa,haurà

demani, evitarà que els treballs d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui

deseracceptatcomsiestiguésexposatenambdósdocuments,sempreque,segonselparerdelDirectordelesobres,quediproudefinida

indispensable,suspendràelsesmentatstreballs,sensequeperaixòtinguidretacapindemnització.

launitatd'obracorresponent,iaquestatinguipreualContracte.

Elcontractistaexecutaràalseucàrrecelsaccessos,corrioles,escales,passarelͼles,bastidesimaterials,equipsimàd’obranecessàriesper

Els diversos capítols del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars són complementaris entre si, entenentͲse que les

larealitzaciódetotselsreplanteigs,tantelsefectuatsperellmateixcomperlaDireccióperlescomprovacionsdelsreplanteigsiperla

prescripcions que contingui un d'ells i afecti a d'altres obliguen com si estiguessin en tots. Les contradiccions o dubtes entre les seves

materialitzaciódelspuntstopogràficsesmentatsanteriorment.

especificacionsesdecidiranperlainterpretacióqueraonadamentfacielDirectordelesobres.

Llevat de les excepcions directament indicades per la Direcció Facultativa , a les obres que es contemplin dragats de qualsevol tipus,

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents, tant pel Director de les obres com pel

aquestaactuacióprèviaseràobligatòria.

Contractista,s'haurandereflectirpreceptivamenteal'ActadeComprovaciódelReplanteig.

2.2.COMPROVACIÓDELREPLANTEIG

2.3.REALITZACIÓD’AIXECAMENTTOPOGRÀFICI/OBATIMÈTRIC
En el cas que la direcció d'obra, consideri necessari realitzar un aixecament topogràfic i/o batimètric de l'àrea d'actuació a l'inici de

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents, tant pel Director de les obres com pel

l'execució per aclarir algun dels aspectes que considerin rellevants, correran a càrrec del contractista, indicantͲse a continuació la

Contractista,s'haurandereflectirpreceptivamental'ActadeComprovaciódelReplanteig.

metodologiaaseguirperacadatascaifasedeltreball.

L'Acta de comprovació del Replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del

2.4.FIXACIÓICONSERVACIÓDELSPUNTSDEREPLANTEIG

projecte, referintͲse expressament a les característiques geomètriques del terreny i obra de fàbrica, a la procedència de materials, així

Apartirdelacomprovaciódelreplanteig,elContractistaseràl'únicresponsabledelreplanteigdelesobres,ielsplànolscontradictoris

comqualsevolpuntque,casdedisconformitat,puguiafectarelcomplimentdelContracte,aladisposiciódelsterrenysolaviabilitatde

servirandebasealsmesuramentsd'obra.

lesobres.

El Contractista construirà a la seva costa mollons, bases de replanteig i referències en llocs i nombre adequats, segons el parer de la

LacomprovaciódelreplanteigestaràsubjectaaallòprevistalaLCSP,elRGCielPCAG.

Direcciódel'obra,peralaperfectacomprovaciódelamarxa,qualitatiexactituddelreplanteigidimensionamentdel'obrailesseves

2.2.1. REPLANTEIG.ACTADECOMPROVACIÓDELREPLANTEIG

parts.Aixímateix,estàobligatalasevaconservacióiamantenirexpediteslesvisualsdesdelsesmentatspunts.

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, i segons l’article 139 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el

Totes les coordenades de les obres, així com les dels plànols d'obres executades, seran referides a la malla ortogonal que assenyali la

“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones  Pública”; el  Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra,

Direcciód'obra.

procediranalacomprovaciódelesbasesdereplanteigipuntsfixosdereferènciaqueconstinalProjecte,aixecantͲseActadelsresultats.

ElContractistaseràresponsabledelaconservaciódelspunts,elssenyalsimollons,tantterrestrescommarítims(sis’escau).

Encasdeques'haguésapreciatalgunadiscrepànciaambelques’especificaenelprojecte,escomprovaràiesfaràconstaral'Actaamb

Sieneltranscursdelesobres,sóndestruïtsalguns,n'hauràdecolͼlocaraltressotalasevaresponsabilitatialseucàrrec,comunicantͲho

caràcterd'informacióperalaposteriorformulaciódeplànolsd'obra.

perescritalaDirecciód'obraquecomprovaràlescoordenadesdelsnousvèrtexsosenyals.
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Lesdespesesocasionadespertoteslesoperacionsrealitzadesimaterialsusatsperalacomprovaciódelreplanteiggeneral,ielsdeles

d)

delacomprovaciód'aquestsreplanteigsperlaPropietat.

e)

conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del

Un cop efectuat la comprovació del replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del

programa.

terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant
f)

g)

h)

i)

Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a l'obtenció, en cas
necessaridellicènciesperaixò.

alsparcialsd'execuciódelesobres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció

Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la situació i
quantiadelsemmagatzematges.

ElContractistaestaràobligat,quansegonslaDirecciód'Obrafosimprescindible,aintroduirlesmodificacionsquecalguinperaquees
mantinguinlescondicionsd'estabilitat,seguretatiqualitatprevistesalprojecte,sensedretacapmodificacióalpreunialterminitotalni

Estimació,endiesdecalendari,delsterminisd'execuciódelesdiversesobresioperacionspreparatòries,equipsiinstal•lacionsi
delsd'execuciódelesdiversespartsounitatsd'obra.

aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establirͲlos. Al formular
aquestsplànolsesjustificaranadequadamentlesdisposicionsadoptades.

Organitzaciódepersonalqueesdestinaal'execuciódel'obra,expressantonestrobaelpersonalsuperior,mitjaiespecialista
quanesformulielprogramaidelesdatesenqueestrobial'obra.

replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser

Relaciódelamaquinàriaques'emprarà,ambcadaexpressiódelessevescaracterístiques,onestrobacadamàquinaaltemps
de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar

2.5.PLÀNOLSD’OBRA

adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels

Avantprojectedelesinstalͼlacions,mitjansauxiliarsiobresprovisionals,inclososcaminsdeservei,oficinesd'obra,allotjaments,
magatzems,sitges,etc.ijustificaciódelasevacapacitatperaassegurarl'acomplimentdelprograma.

operacionsdereplanteigiaixecamentesmentatsenaquestsapartats,serandecomptedelContractista,aixícomlesdespesesderivades

j)

Programatemporald'execuciódecadaunadelesunitatsquecomponenl'obra,establintelpressupostd'obraquecadameses

d'Obra.

faràconcret,itenintencompteexplícitamentelscondicionamentsqueperal'execuciódecadaunitatrepresentenlesaltres,

Alcursarlapropostacitadaal'apartatanterior,elContractistahauràd'assenyalarelterminidinsdelqualprecisarebrelacontestacióper

aixícomaltresparticularsnocompresesenaquestes.

aquenoesvegiafectatelprogramadetreballs.Lanocontestaciódinsdelcitattermini,s'entendràentotcascomadenegacióalapetició

k)

ValoraciómensualiacumuladadecadaunadelesActivitatsprogramadesidelconjuntdel'obra.

formulada.

l)

Diagramadelsdiversesactivitatsotreballs

2.6.INICIACIÓDELESOBRESIORDREASEGUIRENELSTREBALLS
Seràd'aplicacióallòdisposatalRGCialPCAG.

ElContractistapodràproposar,enelprogramadetreballs,l'establimentdeterminisparcialsenl'execuciódel'obra,demaneraquesisón
acceptatsperlaPropietatenaprovarelprogramadetreballs,aqueststerminiss'entendrancomapartintegrantdelcontractealsefectes

Quanelresultatdelacomprovaciódelreplanteigdemostrilaviabilitatdelprojecte,segonselparerdelaDirecciód'obraisensereserva

delasevaexigibilitat,quedantelContractistaobligatalcomplimentnonomésdelterminitotalfinal,sinódelsparcialsenelsqualss'hagi

perpartdelContractista,elterminidel'execuciódelesobress'iniciaràapartirdeldiasegüentaldelafirmadel'Actadecomprovaciódel

dividitl'obra.

replanteig.Enelcascontrari,elterminidel'execuciódelesobress'iniciaràapartirdeldiasegüentaldelanotificacióalContractistade

LaPropietatresoldràsobreelprogramadetreballspresentantpelContractistadinsdelsquinze(15)diessegüentsalasevapresentació.

l'autoritzacióperalcomençamentd'aquesta,unavegadasuperadeslescausesqueimpedissinlainiciaciódelesmateixesobé,enelseu

La resolució pot imposar, al programa de treball presentat, la introducció de modificacions o el compliment de determinades

cas,siresultessininfundadeslesreservesformuladespelContractistaal'Actadecomprovaciódelreplanteig.

prescripcions,semprequenocontravinguinlesclàusulesdelContracte

2.7.PROGRAMADETREBALLS
Prèviamental’inicidelesobreselContractistahauràdeformularunprogramadetreballcomplert.
ElContractistaestaràobligatapresentarunprogramadetreballsenelterminid'una(1)setmana,comptadaapartirdeladatad'iniciació
delesobres,fixadad'acordambl'indicatenelparàgrafanterior.
ElprogramaquepresentielContractistahauràdetenirencomptequeencapcasnopuguiinterferirelsusosi/oelsserveisafectatsper
lesobres.
Elprogramade treballsespecificarà,dinsde l'ordenaciógeneraldelesobres,elsperíodesiimportsd'execuciódelesdiferentsunitats
d'obra,compatibles(enelseucas),ambelsterminisparcials,sin'hihagués,establertsalPlecdeClàusulesAdministrativesParticulars,per
a l'acabament de les diferents parts fonamentals en les quals s'hagi considerat descomposta l'obra i amb el termini final establert. En
particularespecificarà:

El successiu compliment dels terminis parcials, si hi hagués establerts, serà formalitzat mitjançant la recepció parcial del tram o zona
d'obracompresadinsdelterminiparcial.Lesrecepcionsparcialsseranúniquesiprovisionalsianiranacompanyadesdelapresadedades
necessàriespercomprovarquelesobress'hanrealitzatd'acordambelprojectei,pertant,puguinserrebudesperlaPropietat.
LaDirecciód'obraquedafacultadaperintroduirmodificacionsenl'ordreestablertperal'execuciódelstreballs,desprésqueaquesthagi
estataprovatperlasuperioritat,sipercircumstànciesimprevistesl'estimésnecessari,semprequeaquestesmodificacionsnorepresentin
cap augment en els terminis d'acabament de les obres, tant parcials com final. En cas contrari, tal modificació requerirà la prèvia
autoritzaciódelasuperioritat.
Qualsevol modificació que el Contractista vulgui realitzar en el programa de treballs, una vegada aprovat, haurà de sotmetreͲla a la
consideraciódelaDirecciód'obrai,encasqueafectialsterminis,hauràdeseraprovadaperlasuperioritatvistl'informedelaDirecció.

2.8.PROGRAMACIÓDELSTREBALLS

a)

Ordenacióenpartsoclassesd'obradelesunitatsqueintegrenelprojecte,ambexpressiódelsseusmesuraments.

SenseperjudicidelprogramadetreballsqueelContractistahagipresentatenlasevaofertaiajustantͲsealeslíniesgeneralsdelmateix

b)

Determinaciódelsmedisnecessaris,talscomapersonal,instalͼlacions,equipimaterials,ambexpressiódelsseusrendiments

amblesmodificacionsque,enelseucas,laDirecciódel'obrahagiintroduïtperal'adjudicació,elContractistahauràdepresentarenel

c)

mitjos.

terminidedues(2)setmanes,desdelaformalitzaciódelcontracte,elprogramadetallatdetreballsdelesobres.

Ladescripciódetalladadelmodeenques'executaranlesdiversespartsdel'obra,definintambcriterisconstructiuslesactivitats,

El programa de treball serà presentat seguint les línies generals del programa indicatiu del projecte, d'acord amb les instruccions

lligamsentreactivitatsiduradesqueformaranelprogramadetreball.

específiquesquelisiguindonadesalContractistapelDirectord'obra,ienqualsevolcas,respectantlesfasesconstructivesindicades.
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Quandelprogramadetreballsesdedueixilanecessitatdemodificarqualsevolcondiciócontractual,l'esmentatprogramahauràdeser

La Direcció d'Obra, el promotor de les obres, la propietat o en el seu cas l’explotador d’aquestes, podrà, durant el curs de les obres o

redactatcontradictòriamentperl'AdjudicatariielDirectordelesobres,acompanyantͲselacorresponentpropostademodificacióperala

prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat

sevatramitacióreglamentària.

comportamentdel'obraexecutadaaixícoml’adequacióalprojecte.

Elprogramas'estudiaràdemaneraquenoesprodueixininterferènciesquepuguinafectarlesinstalͼlacionsdelPort,extremquehauràde

AquestesprovesesrealitzaransempreenpresènciadelContractistaque,perlasevapart,estàobligatadonarquantesfacilitatses

justificarͲsedetalladament.

necessitinperalasevacorrectarealitzacióiaposaradisposicióelsmitjansauxiliarsipersonalquefacifaltaatalobjecte.

Així mateix, el programa es redactarà de manera que a tota hora es respectin els serveis i limitacions que imposin els diferents

Delesprovesqueesrealitzins'aixecaràActaperpartdelaDirecciód’Obraqueestindràpresentperalarecepciódel'obra.

Organismescompetents.

Elpersonalques'ocupadel'execuciódel'obra,podràserrecusatperlaDirecciód'ObrasensedretacapindemnitzacióperalContractista.

Una vegada aprovat el programa de treballs serà preceptiu en tots els extrems, així com el compliment dels terminis parcials, que
assenyalinperal'execuciódelesobres.

2.9.LLIBRED’ORDRES
El“Llibred’Ordres”s’obriràaladatadeComprovaciódelReplanteigiestancaràaladelaRecepció.

2.13. ACCÉSALESOBRES
Excepteprescripcióespecíficaenalgundocumentcontractual,serandecompteiriscdelcontractista,toteslesviesdecomunicacióiles
instalͼlacions auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes, passarelͼles, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de
persones,transportsdematerialsal'obra,etc.

Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan procedeixi, hi anotarà les ordres, instruccions i

Aquestesviesdecomunicacióiinstalͼlacionsauxiliarsserangestionades,projectades,construïdes,conservades,mantingudesioperades,

comunicacions que estimi oportunes, autoritzantͲles amb la seva signatura. També s’hi reflectiran les  incidències aparegudes en el

aixícomdemolides,desmuntades,retirades,abandonadesolliuradesperusosposteriorspercompteiriscdelcontractista.

desenvolupamentdelesobres.Laúnicapersonaautoritzadaautilitzariescriureelllibred’ordreéslaDirecciódel’Obraolapersonaque

El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilització de les vies i

enelseucasdelegui.

instalͼlacions,tantdecaràcterpúbliccomprivat.

EfectuadalaRecepció,el“Llibred’Ordres”passaràsotacustòdiadelaDirecciódelesObres,sibépodràésserconsultatentotmoment
pelContractista.

2.10. INICIACIÓIAVANÇDELESOBRES
ElContractistainiciaràlesobrestantaviatcomrebil’ordredelDirectord’Obra,icomençaràelstreballsenelspuntsques’assenyalin.La

2.14. INSTALͼLACIONSAUXILIARSD’OBRAIOBRESAUXILIARS
Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació iexplotació,desmuntatge,demoliciói retiradad'obra
detoteslesinstalͼlacionsauxiliarsd'obraidelesobresauxiliars,necessàriesperal'execuciódelesobresdefinitives.
Es consideraran instalͼlacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu,s'indiquenacontinuació:

sevarealitzaciós’efectuaràdemaneraqueespuguigarantirelseuacabament,d’acordambelProjectequevaservirdebasealContracte,

a)

enelsterminisprogramats.

b)

Laboratoris,magatzems,tallersiparcsdelcontractista.

c)

Instalͼlacionsd'àrids;fabricació,transporticolͼlocaciódelformigó,fabricaciódemesclesbituminoses,exceptesienelcontracte

2.11. PERMISOSILLICÈNCIES

d'adjudicaciós'indiquésaltracosa.

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l’execució de les obres, exceptuant els
corresponentsal’expropiaciódeleszonesdefinidesenelProjecte.

2.12. CONTROLDEQUALITAT
Abans de l’inici de l’obra, el contractista proposarà un pla de control de qualitat de l’obra que haurà d’aprovar la Direcció d’Obra. Els

Instalͼlacionsperserveisdelpersonal.

d)

Instalͼlacionsdesubministramentd'energiaelèctricaienllumenatperalesobres.

e)

Instalͼlacionsdesubministramentd'aigua.

f)

Qualsevolaltreinstalͼlacióqueelcontractistanecessitiperal'execuciódel'obra.

resultatsenformatdecòpiaoriginaldelesprovesoassaigss’hauranderemetrealaDirecciód’Obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obresdefinitivesque,sensecaràcterlimitatiu,s'indiquena

El laboratori que realitzi els assaigs i proves del control de qualitat per part del contractista, haurà d’estar acreditat a nivell estatal o

continuació:

autonòmicperl’administraciócompetenthihauràdeseraprovatperlaDirecciód’Obra.

a)

Obresperaldesviamentdecorrentsd'aigüessuperficialstalscomatalls,canalitzacions,canalitzacions,etc.

ElContractistarealitzaràelsassaigsiprovesinclososenelpressupost,icomplementàriamentaquellsqueescreguioportú,jasiguiper

b)

Obresdedrenatge,recollidaievacuaciódelesaigüesenleszonesdetreball.

pròpiainiciativaambelvistiplaudeladirecciódel’obra,solͼlicitatsperladirecciód’obraopelpromotoratravésdeladirecciódel’obra.

c)

Obresdeproteccióidefensacontrainundacions.

Elsassaigsrealitzatscomplementàriamentabandadelsinclososenelpressupostpodranarribarfinsunmàximdeldospercent(2%)del

d)

Obresperesgotamentsoperrebaixarelnivellfreàtic.

Pressupostd’ExecucióMaterialdelProjecteielseucostesconsideraràinclòsenelvalordelpropiprojecte,sensequelasevarealització

e)

Estrebades,sostenimentsiconsolidaciódelterrenyenobresacelobertisubterrànies

puguicomportarencapcasunincrementpressupostarinipuguinserobjected’abonament.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la conservació i el manteniment de totes les

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball

instalͼlacionsauxiliarsd'obraiobresauxiliars.

utilitzats,laDirecciód'ObraapreciaràlapossibilitatonodecorregirͲlesienfunciód'aixòdisposarà:
Ͳ
Ͳ

2.15. MATERIALS

Lesmesuresaadoptarperaprocediralacorrecciódelescorregibles,dinsdelterminiques'assenyali.

A més del que es pugui disposar en les clàusules del "Plec de Clàusules Administratives Generals", s’hauran d’observar les següents

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a

prescripcions:

càrrecdelContractista,dinsdelterminiques'assenyali.

Ͳ

Silesprocedènciesdelsmaterialsfossinfixadesenelsdocumentscontractuals,elContractistahauràd'utilitzarobligatòriament,

Totesaquestesobresnoserand'abonamentfinsatrobarͲseenlescondicionsespecificades,iencasdenoserreconstruïdeseneltermini

lesmencionadesprocedències,excepteautoritzacióexplícitadelDirectordel'obra.Sifosimprescindible,ajudicidelDirector,

concedit,laDirecciód’Obrapodràencarregarelseuarreglamentatercers,percomptedelContractista.

canviarl'origenoprocedència,esregiràpelqueesdisposienlaclàusula6°del"PlecdeClàusulesAdministrativesGenerals".
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Ͳ

Ͳ

SipernocomplirlesPrescripcionsdelpresentPlecesrebutgenmaterialsprocedentsdel’explanació,préstecsipedreres,que

Tampocserand'abonamentelscaminsdel'obra,talcomaccessos,pujades,pontsprovisionals,etc.,necessarisperalacirculacióinterior

figurencomutilitzablessolamentenelsdocumentsinformatius;elContractistatindràobligaciód'aportaraltresmaterialsque

del'obra,peratransportdelsmaterials,peraaccessosicirculaciódelpersonaldel'Administració,operavisitesal'obra.ElContractista

completinlesPrescripcions,sensequeperaixò,tinguidretaunnoupreuunitari.

hauràdemantenirelsmencionatscaminsd’obraiaccessosenbonescondicionsdecirculació.

El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es puguin

Laconservació,durantlautilitzaciód'aquestesobresprovisionalsseràacàrrecdelContractista.

utilitzar,aportantlesmostresilesxifresnecessàries,tantpelquefaalaquantitatcomalaqualitat.
Ͳ

Ͳ

2.18. ABOCADORS

En qualsevol cas es podran rebutjar els materials que no compleixin les condicions assenyalades pel present Plec de

ExceptemanifestacióexpressacontràriaalPlecdeCondicionsTècniquesParticulars,lalocalitzaciód'abocadors,aixícomlesdespesesque

prescripcionstècniquesparticulars.

comportalautilitzacióseranacàrrecdelContractistaindependentmentdeladistànciaalaqueestrobiaquestdel’obraaixícomdelmitjà

Encapcaspodranserutilitzatsal'obramaterialslaprocedènciadelsqualsnohagiestataprovadapelDirector.

detransportempratindependentmentdeladescripciódelaunitatd’obradelpressupostodelsquadresdepreusodel’indicatal’Annex

ElDirectordel’obrainformaràperescritlanorecepciód’unmaterial,aixícompodràordenarlaretiradad’aquestmaterialdel’obraenun

deResidus.Enqualsevolcas,elsabocadorsutilitzatsestarandegudamentautoritzatsperlaGeneralitatdeCatalunya,peraquestaraó,

terminideterminat,essentpercomptedelcontractistalesdespesesqueocasionilaretiradadelmateix.

l’adjudicataripresentaràsempreelscorresponentsjustificants.Elsjustificantshaurand’indicarlaquantitatovolumdematerialaportat

Quans’hagid’usarmaterialsnoespecificatsaaquestPlec,s’entendràquehand’ésserdelamillorqualitat,ientotcas,quedafacultatel

aixícomlaprocedènciadelmaterialiestardegudamentsignatspelrepresentantdel’abocadorautoritzatogestorderesidus.

Directordelesobresperprescriurelescondicionsquehaurandereunirilessevesdimensions,classes,característiquesotipus.

SilaDirecciód’Obrahoestimaoportú,lacertificacióiabonamentdelesunitatsd’obrarelativesaltransportderunes,terres,materialde

2.16. MAQUINARIAIMITJANSAUXILIARS

dragat,oqualsevolaltrematerialaabocador,estaràtotalmentcondicionadaalapresentaciódelscorresponentsjustificantsemesosper

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveirͲse i disposar en obra de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars

part de l’abocador, de tal forma que, com a mínim  la totalitat del material a certificar  ha de coincidir amb la totalitat del material

necessarispera l'execucióde les obres,en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficientper a

acreditatijustificatpelgestorderesidus.

complirtoteslescondicionsdelcontracte,aixícomamanejarͲlos,mantenirͲlos,conservarͲlosiutilitzarͲlosadequadaicorrectament.

Nielfetqueladistànciaalsabocadorssiguimésgranquelaprevistaenlahipòtesifetaenlajustificaciódelpreuunitari,ques'inclouen

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de la qual figurarà entre les dades

elsannexesdelaMemòria,nilaomissióenlamencionadajustificaciódel'operaciódetransportsalsabocadors,serancausasuficientper

necessàriesperaconfeccionar elProgramadeTreball,haurand'estardisponiblesapeud'obraambsuficientantelacióalcomençament

alͼlegar modificació del preu unitari, que apareix en el quadre de preus, és a dir, que la unitat d'obra corresponent no inclou la

deltreballcorresponent,perquepuguinserexaminatsiautoritzats,enelseucas,pelDirector.

mencionada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport a

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que s’had'utilitzar, en la intelͼligència que no es podrà

l'abocador.

retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva

Si en les mesures i documentsinformatius delprojecte se suposa que elmaterial obtingut del’excavació de l’explanació, fonaments o

reparacióexigeixiterminisqueaquellestimihand'alterarelProgramadeTreball.

rases, ha d'utilitzarͲse per terraplè etc., i la Direcció d'Obra rebutja el citat material per no complir les condicions del present Plec, el

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els

Contractista haurà de transportar el mencionat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent

equips autoritzats no fossin idonis al fiproposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, oincrementats

excavacióniaincrementarelpreudelContracteperhaverd'utilitzarmajorsqualitatspelsmaterialsprocedentsdepréstecs.

ennombre,peraltresquehosiguin.

ElDirectordelesObrespodràautoritzarabocadorsenleszonesbaixesdelesparcelͼles,amblacondicióqueelsproductesabocatssiguin

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a augmentar la

estesosocompactatscorrectament.LesdespesesdelamencionadaextensióicompactaciódelsmaterialsseràacomptedelContractista,

importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en

perconsiderarͲlosinclososalspreusunitaris.

nombre,oamodificarͲlorespectedelessevesprevisions.

Llevat de les excepcions directament indicades per la Direcció Facultativa de les Obres, en cap cas es tindrà en compte els esmentats

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats

justificants per la quantificació o pel càlcul del volum o amidament de les corresponents unitats d’obra de transport a abocador.  El

corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun

mesuramentiabonamenthad’estarcalculatapartirdelesunitatsd’obrad’excavació,demolició,dragatoaltresquepuguinresultarͲne

documentcontractual).

2.17. DESVIAMENTSPROVISIONALS
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camino i accessos provisionals per als desviaments que

l’origend’aquestmaterial,lesqualstenenuncriterid’amidamentiabonamentconcretencadacasd’acordambelPlecdeprescripcions
tècniquesparticularsindicadesalcapítolIIdelpresentPlec.

2.19. SERVEISISERVEISAFECTATS

precisinlesobres,enrelacióaltrànsitgeneral,d'acordambelqueesdefineixenelProjecteoamblesinstruccionsquerebidelaDirecció.

AbansdecomençarlesobreselContractistapresentaràalaDirecciód'obraunarelaciódelsserveisexistents,aixícomplansdeprevisió,

Elsmaterialsilesunitatsd'obra,quecomportenlesmencionadesobresprovisionals,complirantoteslesprescripcionsdelpresentPlec,

reposicióiabonamentencasd'afectarelsmateixos.

comsifossindefinitives.

El compliment d'aquest requisit no representa, per part de la Direcció d'obra, cap acceptació, quedant vigent la responsabilitat del

Aquestes obres seran abonades, excepte que en el "Plec de Condicions Tècniques Particulars” es digui expressament el contrari, amb

Contractistaquantalresultatdelacorrectaubicaciódelsserveis,desenvolupamentdelesobresinoafectaciód'aquests.

càrrec a les partides alçades que per tal motiu figuren en el Pressupost o, en cas de què no estiguin, valorades segons els preus del

El Contractista es compromet al compliment, pel seu compte i risc, de totes les obligacions que comporta l'obra i queda com a únic

Contracte.

responsabledelesalteracionsqueaquestespuguinocasionaraleszonespròximes,reposantqualsevolserveiafectatinotenintdedreta

Si aquests Desviaments no fossin estrictament necessaris per l'execució normal de les obres, a criteri de la Direcció, no seran

presentarcapreclamacióeconòmicasobreaixò.

d'abonament,ienaquestcas,seràconveniènciadelContractistafacilitaroaccelerarl'execuciódelesobres.
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Enrelacióalsserveisexistents,esregiràpelques'estipulaalaclàusula20del"PlecdeClàusulesAdministrativesGenerals".Atalefecte,
tambéesconsideraranserveisrelacionatsambelPlecdePrescripcions",aquellsqueapareixendefinitsenelsplànolsdelProjecte.

2.21.4. PARTIDESALÇADES
Les partides que figuren com de "pagament íntegre” en les Prescripcions Tècniques Particulars, o en els Quadres de Preus, o en els

Els objectes afectats seran traslladats ï retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, el Contractista tindrà

PressupostosParcialsoGenerals,espagaraníntegramentalContractistaunavegadarealitzatselstreballsalsqualscorresponen.

obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca

Lespartidesalçades"ajustificar”S'abonaranenlaquantiadelesdespesesreals,sentsusceptibledesermesuratentoteslessevesparts

importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs els seran

enunitatsd'obra,ambpreusunitaris.Elseuamidamentiabonamentesrealitzaràmitjançantl’aplicaciódepreusdelprojecteisinofos

abonats,jasiguinambcàrrecalespartidesalçadesexistentsalefectedelspreusdelQuadrenº1.Enelseudefecte,esregiràpelque

possibleapartird’ofertesdeproveïdorsiexcepcionalmentmitjançantaltresjustificacions.EsjustificaranapartirdelQuadredePreusNo

s'estableixalaclàusula60del"PlecdeClàusulesAdministrativesGenerals".

2.20. CÀLCULSD’OBRA

1i,enelseudefecte,apartirdelspreusunitarisdelajustificaciódePreus.
En cas d'abonament "segons factura" el Contractista tindrà en compta en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses

El Contractista haurà de presentar a requeriment del Director de les obres, càlculs d'elements prefabricats i estructurals de les obres,

corresponentsapagamentsperAdministració,jaques'abonaràúnicamentl'importdelesfactures.

firmatsperuntècniccompetent,l'abonamentdelsqualsseràalseucàrrec.

Entotcas,s'estaràaldisposatal'Article154delRGCienlaclàusula52delPCAG.

2.21. AMIDAMENTIABONAMENT
2.21.1. AMIDAMENTDELESOBRES

2.21.5. OBRESSENSECRITERID’AMIDAMENTESPECIFICAT
Lavaloraciódelesobresnoespecificadesexpressamentenaquestcapítol,queestiguessinexecutadesd'acordambespecificacionsien

LaDirecciódel'ObrarealitzaràmensualmentienlaformaqueestableixaquestPlecdePrescripcionsTècniquesParticulars,l'amidament

termini,esrealitzarà,enelseucasperunitatdelongitud,superfície,volumopes,segonslasevanaturalesa,totalmentposatenobra,en

delesunitatsd'obraexecutadesdurantelperíodedetempsanterior.

perfectes condicions de funcionament, i s'abonaran als preus que figuren en el quadre de preus número un (1) del present projecte,

2.21.2. FINALITZACIÓDELESOBRES
LaDirecciód’Obradeterminaràlafinalitzaciódelstreballmitjançantl’aixecamentdelacorresponentactaderecepcióparcialdelesobres.
L’aixecamentdeditaactasuposaràl’atorgamentdelpermísperpoderabandonarlazonadetreball.
2.21.3. ABONAMENTDELESORES
2.21.3.1.

PREUSUNITARIS

Elpreuunitari,queapareixenlletraenelQuadredePreusnº1,seràelques'aplicaràalsamidamentsperobtenirl'importdeExecució
Materialdecadaunitatd'Obra.
Comacomplementalqueesprescriuenlesclàusulesdel"PlecdeClàusulesAdministrativesGenerals",elspreusunitarisquefigurenenel
QuadredePreusnº1inclouensempre,excepteprescripcióexpressaencontrad'undocumentcontractual:subministra(inclòsdretsde
patent,cànondeextracció,etc.),transport,càrrega,manipulacióiutilitzaciódetotselsmaterialsusatsenl'execuciódelacorresponent
unitatd'obra;lesdespesesdemàd'obra,maquinària,medisauxiliars,ferros,instalͼlacions,normalmentoincidentalment,necessàriesper
acabarlaunitatcorresponent,ielscostosindirectes.
LadescomposiciódelspreusunitarisquefigurenenelQuadredePreusNo2ésd'aplicacióexclusivaalesunitatsd'obraincompletes;el
Contractista no podrà reclamar modificació de preus en lletra del Quadre No 1, per les unitats totalment executades, per error u
omissionsaladescomposicióquefiguraenelQuadredePreusnúm.2.
L’annex de la memòria anomenat Justificació de Preus és un document purament informatiu i orientatiu que conté els preus simples
d’elements bàsics tals com ma d’obra, maquinària , materials, etc. a més de (de vegades) la composició aproximada dels preus de les
diversespartidesd’obradelpressupostdelprojecteiquepertantnotindràcaptipusdevalidesaal’horadeqüestionaraquestspreus
unitarisdelQuadredepreusnº1onº2delPressupostdelprojecte,siguiquinasiguilasevacomposicióreal.
Ladescripciódelesoperacionsnecessàriesperexecutarcadaunitatd'obra,quefiguraenelscorresponentsArticlesdelpresentPlec,no
ésexhaustivasinoenunciativa,peralamillorcomprensiódelsconceptesquecomprènlaunitatd'obra.
Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, forma part de la
unitaticonseqüentment,esconsidereninclososalpreuunitaricorresponent.
Entotcas,síquetindranvalidesaenaquestdocument,elspreussimplesd’elementsbàsicstalscommàd’obra,maquinària,materials,
etc.(encasquehisiguinalhoradeconfeccionaronegociarqualsevolpreuunitarid’unanovapartidad’obranoexistentalpressupostdel
projecteencasdequefosnecessàrialasevaexecució).

d'acordambelsprocedimentsdemesuramentqueassenyalilaDirecciód'obraiamblallòestablertalPCAG.
2.21.6. ABONAMENTDELESUNITATSD’OBRESNOPREVISTESALCONTRACTE
Toteslesunitatsd'obraqueesnecessitinperacabarcompletamentlesdelprojecteiquenohaginestatdefinidesenell,s'abonaranals
preus contradictoris acordats en obra i aprovats prèviament per la Propietat, segons el RGC Iel PCAG. A la seva execució haurà de
precedir,amésdel'aprovacióadministrativa,larealitzaciódeplànolsdedetall,queseranaprovatsperlaDirecciód'obra.
Si no hi hagués conformitat per a la fixació dels esmentats preus entre la Propietat i el Contractista, quedarà aquest rellevat de la
construcciódelapartdel'obraqueestracti,sensedretaindemnitzaciódecapclasse,abonantͲsetanmateixelsmaterialsquesiguinde
rebutiquehaguessinquedatsenseemprarperlamodificacióintroduïda.
Quanesprocedeixial'úsdelsmaterialsoexecuciódelesobresqueestracti,senselaprèviaaprovaciódelspreusquehagind'aplicarͲse'ls,
s'entendràqueelContractistaesconformaambelquefixilaPropietat.
2.21.7. OBRESDEFECUOSESPERÒACCEPTABLES
Siexistissinobresquefossindefectuoses,peròacceptablessegonselparerdelaDirecciód'obra,aquestadeterminaràelpreuopartida
d'abonament que pugui assignarͲse, després de sentir el Contractista. Aquest podrà optar per acceptar la resolució o referͲles d'acord
amblescondicionsd'aquestplec,sensequeelterminid'execucióexcedeixidelfixat.TotaixòconformealPCAG.
2.21.8. ABONAMENTDELESOBRESCONCLOSESILESINCOMPLETES
Les obres concloses, executades amb subjecció a les condicions d'aquest plec i documents complementaris, s'abonaran, prèvies els
amidamentsnecessaris,alspreusconsignatsenelQuadredePreusnº1,incrementatsambelscoeficientsreglamentarisespecificatsenel
pressupostgeneral,ambladeduccióproporcionalalabaixaobtingutenlalicitació.
Aquestspreuscomprenensenseexcepciónireservalatotalitatdelesdespesesicàrreguesocasionadesperl'execuciódelstreballs,enels
terminis i condicions establerts, compreses totes les obligacions imposades al Contractista pel present plec i a documents
complementaris.
Totselspreussuposencadaunitatd'obracompletaicorrectamentacabadaiencondicionsderecepció.
Quanaconseqüènciaderescissióoperunaaltracausa,fosnecessarivalorarobresincompletes,s'aplicaranelspreusdelquadrenúmero
dos(2),sensequepuguipresentarͲselavaloraciódecadaunitatd'obraenunaaltraformaquel'establertaenl'esmentatquadre.
Encapd'aquestscasosnotindràdretelContractistaacapreclamació,fundadaenlainsuficiènciadelspreusdelsQuadresoenomissió
delcostdequalsevoldelselementsqueconstitueixenelspreusreferits.
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Enelsupòsitaquèfareferènciaelparàgrafsegond'aquestarticle,elContractistahauràdeprepararelsmaterialsquetinguienacopis
perquèsiguinendisposiciódeserrebutsenelterminiqueal'efectedeterminilaDirecciód'obra,sentͲliabonatd'acordambl'expressat
enelQuadredePreusnº2.
2.21.9. OBRESENEXCÈS

2.23.2. PREUSUNITÀRIS
Els preus unitaris fixats al Contracte per a cada unitat d'obra tindran inclosos tots els treballs, medis auxiliars, energia, maquinària,
materials i mà d'obra necessàries per deixar la unitat completament acabada, totes les despeses generals directes i indirectes, com a
transports,comunicacions,càrregaidescàrrega,provesiassaigs,desgastdematerialsauxiliars,costosindirectes,instalͼlacions,imposats,

QuanlesobresexecutadesenexcéspererrorsdelContractista,oqualsevolaltremotiuquenodimanid'ordresexpressesdelaDirecció

drets,amésd'altresdespesesicostosques'enuncienenaquestplec.ElContractistanotindràdretacapindemnitzacióexcedentdels

d'obra,perjudiquésenqualsevolsentitlasolidesaobonaspectedelaconstrucció,elContractistatindràobligaciódedemoliralaseva

preusconsignatsperaquestsconceptes.

costalapartdel'obraaixíexecutadaitotaaquellaquesiguinecessàriaperaladegudalligamdelaquals'hadeconstruirdenou,d'acord

Seran de compte del Contractista els increments de materials emprats i l'execució de les unitats d'obra necessàries, fins i tot les no

ambelprojecte.

previstes,destinadesacorregirelsdefectesconseqüènciadelserrorsoomissionsenelscàlculsdelprojecteoenl'execuciódelesobresi

Les esculleres i farcits de material de pedrera que siguin colͼlocats fora de perfils de projecte hauran de retirarͲse i substituirͲse pel

referentsenespecialal'estabilitat,assentaments,lliscaments,reposicionsoaltresmotius,etc.

materialquehihaguésalasecciótipus,tretqueelContractistaproposi,is'accepti,mantenirͲlos,enelcasdelquals'abonaranalpreude

Totaixòd'acordambelRGC.

materialquehaguéshagutd'utilitzarͲsesiésdemenorpreu.Siaquellsexcessosquedessinenzonesdenavegaciós'hauranderetiraren
totselscasos.
2.21.10. CONSIDERACIONSGENRALSSOBREL’AMIDAMENTDELESOBRES

2.23.3. MATERIALSENACOPIS
Enaquestsentits'estaràaallòestablertalPCAG.
2.23.4. INSTALͼLACIONSIEQUIPSDEMAQUINÀRIA

Totes les despeses d’amidament i comprovació dels amidaments de les obres i de la seva qualitat, durant el termini d'execució d'ella,

Lesdespesescorresponentsainstalͼlacionsiequipsdemaquinàriaesconsideraraninclososenelspreusdelesunitatscorresponentsi,en

serandecomptedelContractista.

conseqüència,noseranabonatsseparadament,tretqueexpressaments'indiquielcontrarialContracte.

ElContractistaestàobligataproporcionaralseucàrrecquantsmedisreclamilaDirecciód'obraperatalsoperacions,aixícomarealitzarͲ

Elcontractistaretornaràleszonesocupadesalseuestatanterioral’inicidelesobres.

les,sotmetentͲsealsprocedimentsqueselifixi,iasubscriureelsdocumentsamblesdadesobtingudes,consignantenells,demanera
claraiconcisa,lesobservacionsiobjeccions,areservadepresentaraltresdadesenelterminidetres(3)dies,expressantelseudesacord

2.23.5. AMIDAMENTGENERALICERTIFICACIÓFINALD’OBRA
EstaràsubjectaaallòprevistalaLCSP,elRGCielPCAG.

ambelsdocumentscitats.Siesneguésaalgunad'aquestesformalitats,s'entendràqueelContractistarenunciaalsseusdretsrespectea

Aquesta liquidació provisional serà donada a conèixer al Contractista perquè en el termini de temps indicat a la LCSP deixi la seva

aquestsextremsiesconformaamblesdadesdelaDirecciód'obra.

conformitatalamateixaomanifestilesobjeccionsqueestimioportuns.

ElContractistatindràdretaquèselilliuriduplicatdequantsdocumentstinguinrelacióambelmesuramentiabonamentdelesobres,

UnacopaprovadaperlaPropietatlaliquidacióprovisionaldelesobrespodràserestesa,enelseucas,l'oportunacertificació,perlaresta

haventd'estarsubscritperlaDirecciód'obraielContractistaisentpelseucomptelesdespesesqueoriginintalscòpies.

del'obraquesegonslaliquidacióaprovadaresultipendentd'aquestrequisit.

2.22. REVISIÓDEPREUS

2.24. CLASSIFICACIÓDELCONTRACTISTA

Lesrevisionsdepreuss'ajustaranaallòestablertalaLCSPialRGC.

EnlaMemòriadelProjecteConstructiuesfixalaclassificaciódelscontractistesqueespresentinalalicitació,d'acordalsgrupsicategories

ElContractistavindràobligataacceptarlafórmulaoconjuntdefórmulestipusqueresultinaplicablesalContracted'aquestprojecteique

quefigurenalaLCSPialRGC.

seranexpressamentfixadesalPlecdeClàusulesAdministrativesParticularsperalaContractaciódelesObres.

2.23. CERTIFICACIONS
L'importdelesobresexecutadess'acreditaràmensualmentelContractistapermitjàdecertificacionsexpedidespelDirectord'obraenla
formalegalmentestablerta.
EscompliràamballòcontingutalaLCSP,elRGCielPCAG.
2.23.1. ANUALITATS

2.25. DESENVOLUPAMENTICONTROLDELESOBRES
Per al millor desenvolupamenti control de les obres, l'Adjudicatari seguirà les normes queacontinuació s'indiquen respecte als punts
següents:
2.25.1. EQUIPSIMAQUINÀRIA
L'aportaciód'equips,maquinàriaimedisauxiliarsilescondicionsenlesqualsesrealitziestanrecollidesalPCAG.
ElContractistaquedaràobligataaportaralesobreselsequipsimaquinàriaauxiliarquesiguinecessariperalacorrectaexecuciódeles

Peral'abonamentdelesobres,elseupressupostesdistribuiràenlaformaianualitatsestablertesenl'adjudicaciódefinitiva.

obresenelsterminiscontractats.

La modificació de les anualitats fixades, deduïda com a conseqüència de l'aprovació del programa de treball o de reajustaments

Si per a l'adjudicació del Contracte hagués estat una condició necessària l'aportació d'un equip concret i el Contractista s'hagués

posteriors,esrealitzaranenlaformaicondicionsassenyaladesperlalegislacióvigentperalacontractaciód'obresdel'Estat.

compromèsaaportarͲlodurantlalicitació,laDirecciód'obraexigiràelcomplimentdetalcondició.

El Contractista podrà desenvolupar els treballs amb celeritat més gran que la necessària per executar les obres en el temps prefixat.

El Director haurà d'aprovar els equips de maquinària o instalͼlacions que s'hagin d'utilitzar per a les obres, sense que tal aprovació

Tanmateix, no tindrà dret a percebre el cada any, qualsevol que sigui l'import de l'executat o de les certificacions expedides, major

signifiquicapresponsabilitatsobreelresultatorendimentdelsequips.AquestaresponsabilitatésdelContractistaentotselscasos.

quantitat que la consignada en l'anualitat corresponent. Per tant, segons especifica el paràgraf segon de l'article 144 del Reglament

Lamaquinàriaialtreselementsdetreballhaurand'estarenperfectescondicionsdefuncionamentiquedaradscritsal'obradurantelcurs

General de Contractació de l'Estat, no s'aplicaran les dates de les certificacions com a base per al còmput de temps de demora en el

d'execució de les unitats en les quals s'hagin d'utilitzar. No podran retirarͲse sense el consentiment del Director d'obra. Si una vegada

pagament,sinópartintdel'èpocaenquèaquestvahaverdesersatisfet.

autoritzadalaretiradaiefectuadaaquesta,hihaguésnecessitatdel'esmentatequipomaquinària,elContractistal'hauràdereintegrara

EstindràenconsideracióelcontingutdelaLCSP,elRGCielPCAG.

l'obraalseucàrrecisensequeeltempsnecessariperalseutrasllatipostaenússiguiargumentperjustificarincomplimentdeterminis,



quenoexperimentaràvariacióperaquestmotiu.
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2.25.4. PROVISIONS

2.25.2. ASSAIGS
SegonsprescriuelPCAG,laDirecciód'obraordenaràelsassaigsdematerialsiunitatsd'obraprevistosenaquestplecielsqueconsideria

Quedaràterminantmentprohibit,llevatd'autoritzacióescritadelDirectord'obra,efectuarprovisionsdematerials,qualsevolquesiguila

mésnecessaris.

sevanaturalesa,sobrelaplataformadel'obraienaquelleszonesmarginalsquedefineixielDirector.Esconsideraespecialmentprohibit

Els assaigs s'efectuaran i supervisaran per laboratoris acreditats d'acord amb les Normes d'Assaig i aprovades pel Ministeri d'Obres

obstruirelsdesguassosiaccessos,aixícomdificultareltràficalsmolls,enformainacceptablesegonselparerdelDirector.

Públiques,ienelseudefected'acordamblesnormesNLT.

Elsmaterialss'emmagatzemaranenformatalques'asseguralapreservaciódelasevaqualitatperalasevautilitzacióal'obra,requisit

Qualsevol tipus d'assaig que no estigui inclòs en les esmentades normes, s'haurà de realitzar d'acord amb les instruccions que dicti el

quehauràdesercomprovatenelmomentdel'esmentadautilització.

Directordel'obra.

Lessuperfíciesempradesenzonesdeprovisionss'haurandecondicionarunavegadaacabadalautilitzaciódelsmaterialsacumulatsen

ElDirectordel'Obrapodràexigirprovesd'idoneïtatdelsdiferentselementsdel'obra,elcostdelaqualsesuposainclòsenelspreusdeles

elles,demaneraquepuguinrecuperarelseuaspecteoriginal.

diferentsunitatsd'obra,ambellímitdel'unpercent(1%)delpressupostd'execuciómaterialamblabaixaqueresultienl'adjudicaciói

ToteslesdespesesrequeridesperefectuarlesprovisionsilesoperacionsesmentadesenaquestarticleserandecomptedelContractista.

d'acordambeldisposatalPCAG.

2.25.5. INADEQUADACOLͼLOCACIÓDEMATERIALS

Ellímitfixatenl'esmentadaclàusula,del'unpercent(1%)delpressupostdelesobresperaassaigsianàlisidematerialsiunitatsd'obra,

Sidurantl'execuciódelstreballselContractistaperdés,aboquésollancésperlaborda,enfonsésoinadvertidamentcolͼloquésqualsevol

noseràd'aplicacióalsassaigsnecessarispercomprovarlapresumptaexistènciadevicisodefectesdeconstruccióocults,lesdespesesdel

material,instalͼlació,maquinàriaoaccessorisque,segonsl'opiniódelaDirecciódel'obrapoguessinrepresentarunperilliobstruccióper

qual,d'acordambelPCAG,s'imputaranalContractista,deconfirmarͲselasevaexistència.

alanavegacióoque,enqualsevolaltraforma,poguessinserobjectables,elsrecuperaràiretiraràamblamajorpromptitudsensecapcost

Sís'inclouexpressamentenaquestapartidaelcostdelsassaigsdelsformigonsiacersanivelldecontrolnormalielsassaigsd'informació

addicional.

enelseucas,llevatqueaquestsprocedeixind'unproblemasorgitenlaqualitatdelsmaterialsdetectadadurantelcontrol,casenelqual

Finsques'efectuïl'esmentadarecuperacióiretirada,elContractistadonaràavísimmediatdetotaobstruccióqueesprodueixiperalguna

correraníntegramentpercomptedelContractista.

delescausesanteriors,subministrantlacorresponentdescripcióisituaciódelamateixa.

Enqualsevolcass'enténqueelscostosdelsassaigsesrefereixenexclusivamentalcostdirectedelstreballs,sensequepuguiaugmentarͲ

Si el Contractista esmentat refusés, mostrés negligència o demora en el compliment de tal requisit les esmentades obstruccions seran

selasevavaloracióambcappercentatge(llevatdel'IVA),nitampocambdespesesgeneralsnibeneficiindustrial.

senyalitzades oretirades, o ambdues coses,per ofici i el cost de l'esmentadasenyalització o retirada, o ambdues cosesseràdeduït de

2.25.3. MATERIALS

qualsevolquantitatdegudaoqueespoguésdeureelContractista.

No es procedirà a l'ús de qualsevol dels materials que integren les unitats d'obra sense que abans siguin examinats i acceptats per la
Direcciód'obrallevatdelquedisposiencontrarielpresentplec.

2.25.6. ACCIDENTSDETREBALL
Pelquefaaaccidentsdetreballs'hauràdetenirencomptelasegüentlegislació:

Quanlaprocedènciadematerialsnoestiguifixadaalplecdeprescripcionstècniques,elsmaterialsrequeritsperal'execuciódelContracte

Ͳ

ReialDecretLegislatiu8/2015,de30deoctubre,pelques’aprovaeltexterefósdelaLleiGeneraldelaSeguretatSocial

seran obtingutspel Contractista de les pedreres, jaciments o fonts de subministrament que estimi oportú, sempre que tal origen sigui

Ͳ

Ordre 16 de desembre de 1987 per la qual s'estableixen nous models per a la notificació d'accidents de treball i es donen

aprovatperlaDirecciód'obra.

instruccionsperalseuacomplimentitramitació

Elcanvidelaprocedènciadelsmaterialsnosuposaràencapcasmotiudevariaciódelspreusofertatsnidelterminidel'obra.

Ͳ

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el
ReglamentdelsServeisdePrevencióielReialDecret1627/1997de24d’octubrepelques’estableixendisposicionsmínimesde

ElContractistanotificaràalDirectord'obra,ambsuficientantelació,laprocedènciadelsmaterialsqueesproposautilitzar.Quanaixího
solͼlicitielDirector,aportaràlesmostresilesdadesnecessàriesperdemostrarlapossibilitatd'acceptació,tantreferentalasevaqualitat

seguretatisalutalesobresdeconstrucció

comalasevaquantitat.

Ͳ

Llei31/1995,de8denovembre,deprevenciódeRiscosLaborals

En cap cas no podran ser acopiados i utilitzats a les obres, materials la procedència dels quals no hagi estat prèviament aprovada pel

Ͳ

Decretde22dejunyde1956pelques’aprovaeltexterefòsdelaLegislaciód’accidentsdelTreballiReglamentperalaseva

Director.
Enelcasquelesprocedènciesdelsmaterialsfossinassenyalades,concretamentenelplecdeprescripcionstècniquesparticulars,oenels

aplicació
Deconformitatambl'establertal'article74delReglamentdelaLleid'AccidentsdelTreball,elContractistaquedaobligatacontractar,per

plànols, el Contractista haurà d'acceptar obligatòriament les esmentades procedències. Si posteriorment es comprovés que les

al seu personal, l'assegurança contra el risc d'indemnització per incapacitat permanent i mort a la Caixa Nacional d'Assegurances

esmentades procedències són inadequades o insuficients, el Contractista vindrà obligat a proposar noves procedències sense excusa, i

d'AccidentsdelTreball.

sensequel'esmentatmotiu,nilamajoromenordistànciadelesmateixes,puguinoriginaraugmentdelspreusnidelsterminisofertats.

2.25.7. DESCANSENDIESFESTIUS

Enelcasd'incompliment,dinsd'unterminiraonablenosuperioraun(1)mesdel'anteriorprescripció,elDirectord'obrapodràfixarles

Escompliràpuntualmenteldescansendiesfestiusdelamaneraqueassenyalenlesdisposicionsvigents.

diversesprocedènciesdelsmaterialssensequeelContractistatinguidretareclamaciódelspreusofertatsipodentincórrerenpenalitats

Encasosexcepcionals,quanfosnecessaritreballarenelsesmentatsdies,esprocediràcomindiquenlesesmentadesdisposicionsilesque

perretardenelcomplimentdelsterminis.

enendavantesdictinsobrelamatèria.
2.25.8. TREBALLSDEFECTUOSOSONOAUTORITZATS

SielContractistahaguésobtingutdeterrenyspertanyentsal'Estatoal'AutoritatPortuària,materialsenquantitatsuperioralarequerida
peralcomplimentdelseuContracte,l'AdministraciópodràpossessionarͲsedelsexcessos,incloentelssubproductes,senseabonamentde

ElstreballsexecutatspelContractista,modificantelprescritalsdocumentscontractualsdelprojectesensel'autoritzaciódeguda,hauran

capclasse.

deserenderrocatsalasevacostasielDirectorhoexigeix,iencapcasnoseranabonables.
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2.26. EXECUCIÓDELESOBRES

2.30. NETEJADELESOBRES

Lesobress'efectuaranambestrictasubjeccióalesclàusulesestipuladesalContracte,alprojectequeserveixdebasealmateix,iconforme

És obligació del Contractista mantenir netes les zones de les obres i els seus voltants, durant la realització de les mateixes, així com

alesinstruccionsqueeninterpretaciód'aquestdonésalContractistaelDirectord'Obra,queserand'obligatcomplimentperaaquellque

adoptarlesmesuresiexecutarelstreballsnecessarisperquèlesobresofereixinunbonaspecte.

semprequehosiguinperescrit.

Unavegadaacabadal’obra,iabansdelasevarecepcióprovisional,esprocediràalasevanetejageneral,retirantelsmaterialssobrantso

ElContractistaéscompletamentresponsabledel'elecciódelllocd'emplaçamentdelstallers,magatzemsiparcdemaquinària,senseque

rebutjats,runes,obresauxiliars,instalͼlacions,magatzemsiedificisquenosiguinprecisosperlaconservaciódurantelterminidegarantia.

puguicomptarperaaixòambsuperfíciesollocscompresosal'actualrecinteportuarisenselaprèviaaprovacióisensequetinguidreta

Aquestanetejas’estendràaleszonesdedomini,servitudsiafecciódel’obra,aixícomalsterrenysquehaginestatocupatstemporalment

capreclamacióperaquestfetoperlanecessitatoconveniènciadecanviartotsoalgundelsemplaçamentsabansodesprésd'iniciatsels

i camins de servei, que deuen quedar uns i altres en situació anàloga a com es trobaven abans de l’inici de l’obra o en condicions

treballs.

estètiquesacordsalseuentorn.Lanetejafinal,enderrociretiradad’instalͼlacionsesconsidereninclosesalcontractei,pertant,laseva

Duranteldesenvolupamentdelesobres,ifinsquetinguilloclarecepciódefinitiva,elContractistaésresponsabledelesfaltesquepuguin

realitzaciónoseràobjected’abonamentdirecte.

advertirͲseenlaconstrucció.

ToteslesdespesesqueesprodueixinperaquestsmotiusaniranacàrrecdelContractista.

ElsefectesdelContracteesregularanentotperlesdisposicionsaplicablesdelaLCSPielPCAG.

2.27. MESURESD’ORDREISEGURETAT
Seràd'aplicaciólanormativasectorial.

2.31. TREBALLSNOCTURNS
Es complirà el establert en matèria de seguretat i salut en la feina i en la llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de
novembre)relacionatambtreballsnocturnsilasevailͼluminació.

ElContractistarestaobligataprendretoteslesmesuresd’ordreiseguretatnecessàriesperaunabonamarxaalhoraquesegura,dels

ElstreballsnocturnshaurandeserautoritzatsprèviamentpelDirectordel'obrairealitzatsnomésenlesunitatsd'obraqueellindiqui.

treballs,especialmentenrelacióaldisposatal’EstudioEstudibàsicdeseguretatisalutd’aquestprojecte.LaDirecciód’obraassignaràun

El Contractista haurà d'instalͼlar els equips d'ilͼluminació del tipus i intensitat que la Direcció ordeni i mantenirͲlos en perfecte estat

coordinadordeSeguretatiSalutperl’execuciódel’obra,elcostdelmateixseràacàrrecdel’adjudicatari.

durantl'execuciódelstreballs.

EntotcaselConstructorseràúnicaiexclusivamentelresponsablealllargdel’execuciódelesobres,detotselsaccidentsoperjudicisque

Aquests equips hauran de permetre el correcte funcionament i treball de la vigilància de l'obra perquè no hi hagi cap perjudici en el

pugui sofrir o crear el seu personal, a ell o a qualsevol altra persona o Entitat, assumint conseqüentment totes les responsabilitats

desenvolupament de la mateixa, pel que quan es treballi de nit es posarà a disposició de la Direcció d'obra el doble de vigilants que

annexes.

prescriul'articlecorresponentd'aquestplec.

Enconseqüència,elcontractistaassumiràtoteslesresponsabilitatsannexesalcomplimentdeldisposatalalegislacióvigentenmatèriade

2.32. AFECTACIONSALMEDIAMBIENT

SeguretatiSalutalaconstrucció.Seràobligaciódelcontractistalacontractaciód'assegurançacontraelriscperincapacitatpermanento

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàriesperquè les afeccions al medi ambient siguin

mortdelsseusobrers.

mínimes i a la vegada no vulnerin lanormativavigent.Així,enl'explotaciódepedreres,graveresipréstecstindràestablertun pla de

El Contractista és responsable de les condicions de seguretat dels treballs, estant obligat a adoptar i fer aplicar a la seva costa les

regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics obarregesasfàltiques,disposarandelselementsadequatsper

disposicions vigents sobre aquesta matèria, les mesures que pugui dictar la Inspecció de Treball i altres organismes competents i les

evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els

normes de seguretat que corresponen a les característiques de les obres. A tal finalitat el Contractista elaborarà un pla de seguretat i

movimentsdinsdelazonad'obraesproduirandemodequenoméss'afectilavegetacióexistentenallòestrictamentnecessariperala

salut,tenintcomaDirectorelquefiguraalcorresponentannexd'aquestprojecte,enelques'analitzaran,desenvolupessinicompletaran

implantaciódelesmateixes;totalamaquinàriautilitzadadisposaràdesilenciadorsperrebaixarlapolͼluciófònica.

lesmesuresdeseguretatisaluteneltreballrecollidesenl'estudiqueformapartdelprojecte.

2.28. SEGURETATISALUTALTREBALL
Ésobligaciódelcontractistaelcomplimentdetotalanormativaquefacireferènciaalaprevencióderiscoslaboralsialaseguretatisalut
enlaconstrucció,enconcret,delaLlei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE25/10/97).
D'acord amb l'article7de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborarun"Pladeseguretatisalut"enelqualdesenvolupii

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualsevol altres difícilment
identificables en aquest moment, produeixi almedi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys
causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionalscompetentsenlamatèria

2.33. DISPOSICIONSMEDIAMBIENTALS
Formapartd’aquestPlecdePrescripcionsTècniqueselPlecdePrescripcionsTècniquesParticularsques’adjuntaal’AnnexdeGestióde

adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que

residusd’aquestProjecte.

desenvolupielstreballs.

Esrequeriràal’empresacontractada(iaquestatindràl’obligaciódeferͲho)querealitziunaavaluaciód’aspectesambientalsdel’obraa

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut i pel promotorabansdel’inicidelesobres.

executar.Atèsque,depenentdelatemàticaambientalqueestractiidelalegislacióireglamentacióaplicables,convéqueladistribució

2.29. EVITACIÓDECONTAMINACIONS
ElContractistaestàobligatacomplirlesordresdelaDirecciól'objectedelesqualssiguievitarlacontaminaciódel'aire,cursosd'aigua,

de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives quedi perfectament establerta i, sempre que sigui possible, perfectament
delimitada,lesobresesrealitzarancomplintambelssegüentsaspectesambientals:

mari,engeneral,qualsevolclassedebépúblicoprivatquepoguessinproduirlesobresoinstal•lacionsitallersannexosalesmateixes,
encara que hagin estat instalͼlats en terreny de propietat del Contractista, dins dels límits imposats en les disposicions vigents sobre

2.33.1. DISPOSICIONSPRÈVIES
S’especifiquenlessegüentsdisposicionsprèvies:

conservaciódelmediambientidelanaturalesa.

Seran d’aplicació en l’execució d’aquesta obra, les següents disposicions (juntament amb les enumerades a la memòria i/o annexes

EnparticularelContractistaposaràespecialcuraenlestasquesd’excavacióitransportdelsmaterialsfinsaleszonesd'abocamentper

corresponentsdelpresentprojecte):

evitarlacontaminaciódelesaigües.

Ͳ

Decret3025/1974,de9d’agost,sobrelimitaciódelacontaminacióproduïdapelsautomòbils.
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Ͳ

Llei16/1985,de25dejuny,delPatrimoniHistòricEspanyol.Art.1,23i76

Ͳ

Llei20/1986,de14demaig,bàsicaderesidustòxicsiperillosos.Art.1isegüents.ReialDecret833/1988,de20dejuny,pelqual
s’aprovaelReglamentperl’execuciódelaLlei20/1986.

Ͳ

solͼlicitar, també, evidencies de que es realitzen els controls i es respecten els límits de vessament establerts  per l'entitat
administrativacompetent.
Ͳ

ReialDecretLegislatiu1302/1986,de28dejuny,d’Avaluaciód’ImpacteAmbiental.ReialDecret1131/1988,de30desetembre,

solͼlicitarl’evidènciadelscorresponentspermisosd’abocamentil’evidènciadequeeltransportilagestiódelsresidusideles

pelquals’aprovaelReglamentperl’execuciódelReialDecretLegislatiu1302/1986.
Ͳ

aigüesnegresesrealitzaconformealareglamentacióimitjançantvehiclesiequipsadequats.

Llei4/1989,de27demarç,deConservaciódelesEspèciesNaturalsideFloraiFaunaSilvestres.TítolIV.Art.26isegüents.

Enqualsevoldelsdoscasos,laDIRECCIÓD’OBRAesreservaeldretidisposaràdelconsentimentdelcontractista,peraprocedirarealitzar
visitesdecomprovacióoasolͼlicitarevidènciesdelcomplimentdelsrequisitsquelipertoquinalasevaempresa.

Ͳ

ReialDecret439/1990,de30demarç,pelqualesregulaelCatàlegNacionald’EspèciesAmenaçades.

Ͳ

Ordre28defebrer1989,queregulalessituacionsespecífiquesperlesactivitatsdeproduccióigestiódelsolisutilitzats.Art.15.

Ͳ

Totes les disposicions oficials existeixin sobre la matèria d’acord amb la legislació vigent que guardin relació amb la mateixa,
amb la protecció i els diferents components de l’entorn i amb les seves instalͼlacions auxiliars o amb treballs necessaris per
executarͲles.

2.33.4.2.

AgrònomoLlicenciatenCiènciesBiològiques,talicoms’especificaenelpresentPlec,directamentresponsableentemesmediambientals
iprocedimentsderevegetació.

properesaaquestes,enleslleresimargesderecsirieres.

d’aigües:
Ͳ

Efectuarabocamentsdirectesoindirectesquecontamininlesaigües.

Ͳ

Acumularresidussòlids,enderrocs,osubstàncies,dequalsevolnaturalesaiellloconesdipositin,queconstitueixinopuguin

El Contractista estarà obligat a presentar mensualment un informe tècnic als Serveis Tècniques de la Direcció d’Obra, en relació a les
actuacions i possibles incidències amb repercussió ambiental que s’hagin produït. Així mateix s’assenyalarà el grau d’execució i

constituirunperilldecontaminaciódelesaigüesodedegradaciódelseuentorn.Nocobrirelsllitsambmaterials.
Ͳ

Efectuar accions sobre el medi físic o biològic a l’aigua que constitueixin o puguin constituir una degradació d’aquest. Queda

Ͳ

L’exercici d’activitats dins els perímetres de protecció fixats en els Plànols Hidrològics, quan pogués ser un perill de

d’efectivitatdelesmesurescorrectores.
2.33.2. LEGISLACIÓIREGLAMENTACIÓ

prohibidalacirculaciódemaquinàriapelsllits.

Ésresponsabilitatdel'empresacontractistaelconeixementimantenimentaldiadelalegislacióireglamentacióambientalqueliaplicaiel

contaminacióodegradaciódeldominipúblichidràulic.Pelquefaalquenoesdefineixenaquestaapartatesregularàd’acord

complimentdelesobligacionsirequisitsderivatsdeladitareglamentació,entoteslessevesactivitats,entoteslessevesinstalͼlacionsi
entotselsàmbitsdecompetència,inclososelsàmbitsdelegislacióireglamentacióeuropea,estatal,autonòmica,d'entitatsiconsorcis
localsideprocedènciamunicipal.

amblaLlei29/1985d’Aigües,aixícompelReialDecret849/1986,queaprovaelreglamentdeldominipúblichidràulic.
ElContractistatélessegüentsobligacions:
Ͳ

LaDIRECCIÓD’OBRAesreservaeldretidisposaràdelconsentimentdelcontractista,perapoderprocediravisitesdecomprovacióoa

riberes dels cursos d’aigua alterables, amb la finalitat de conservar en els trams no ocupats les actuals condicions de flux,

requisitspoguésafectarnegativamentalagestióambientalsotalaresponsabilitatdesupervisiódelaDIRECCIÓD’OBRA.

qualitat d’aigües (biològiques i físic químiques), morfologia i granulometria dels materials del llit i secció molla en aigües

2.33.3. FLORAIFAUNA

normals, etc. En el Pla figuraran detallades les mesures per evitar i vigilància davant l’arribada de productes del formigonat,

Ésresponsabilitatdel'empresacontractistaidentificar,enumerariconservarlescomunitatsvegetalsicomunitatsanimalsafectadesles
protegidesinoprotegidesquepuguinafectar,comtambélescomunitatsanimalsafectades.

sòlidsensuspensió,combustiblesilubricants,etc.
Ͳ

Planificarlesactivitatsdel’obraquepuguinafectaral’obraanivelldefloraifauna.
LaDIRECCIÓD’OBRAesreservaeldretidisposaràdelconsentimentdelcontractista,perapoderprocediravisitesdecomprovacióoa

2.33.4. PROTECCIÓALESAIGÜES
HIDROLOGIA

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el
complimentdelsrequisitsques’hiestableixen,talcomelscontrolsreglamentarisdelspuntsd'abocamentd'aigüesresidualsod'aigües
procedentsdelaprestaciódeservei.
Perlasevaespecialsignificació,laDIRECCIÓD’OBRAprocediràamesuresdesupervisióespecialsenelscasosque:

Sidurantlesobresfosnecessaritravessarambmaquinàriaelsllits,esrealitzaràmitjançantestructuresprovisionalsexecutades
atalefecte,operlesestructurespròpies.Esprocurarànovessarmaterialsdesdelsvessantsfinslesriberesdelscursos.

Ͳ

solͼlicitud d'evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que d’incompliment de determinats
requisitspoguésafectarnegativamentalagestióambientalsotalaresponsabilitatdesupervisiódelaDIRECCIÓD’OBRA.

ElContractistapresentaràalaDirecciód’obraunPlaamblescures,precaucions,dispositiusdedefensademargesidequalitat
de l’aigua (basses de decantació, filtres, etc.), manteniment de dispositius i, en el seu cas operacions de restauració pel llit i

solͼlicitud d'evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que l'incompliment de determinats

2.33.4.1.

PROTECCIONSALSCURSOSD’AIGÜES

Toteslesriberesdelscursosd’aiguaafectablessónunecosistemavaluós,demaneraques’handerespectaralmàximleszonesenobres

Segonsl’Art.2347delR.D.849/1986,d’11d’abril,quedaprohibitambcaràctergeneralisenseperjudicidelquedisposal’Art.92delaLlei

El contractista haurà de disposar d’una assessoria qualificada o persona amb titulació adequada: Enginyer de Muntanyes, Enginyer

Ͳ

En les àrees d’activitat on es faci instalͼlació i manteniment de cabines sanitàries, la DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret de

Els danys innecessaris o no previstos sobre la vegetació de ribera i no especificat en el Projecte, seran canviats a càrrec del
Contractista.

Ͳ

ElContractistaprendràlesmesuresadequades,consistentsprincipalmentencrearunazonadenetejaderodesicamionsamb
aiguaapressió,perevitarqueelsvehiclesqueabandoninleszonesd’obresdipositinforad’ellesrestesdeterra,fang,etc.Enel
casdeproduirͲsealgundipòsit,s’eliminaràràpidament.
2.33.4.3.

OLISUSATS

Es gestionarà especialment tot el que fa referència als olis usats. Els olis usats tindran la consideració de residu tòxic i perillós. De
conformitatambelquedisposal’Art.2delaLlei20/1986,de14demaig,alsolisusatsabandonats,elsseràaplicatelquedisposalaLleii
elReglamentperlasevaexecució.

Esprocedeixial'abocamentd'aigüesresidualsaterrenysinclososal’àmbitonesdesenvolupal’activitatsotasupervisiódela
DIRECCIÓD’OBRA.Enaquestcas,espodràsolͼlicitarevidènciesdequeesdisposadelspermisosreglamentarisjasiguideles
entitats locals de l’aigua (ELAs), autonòmica (ACA) o de l’organisme competent de l’Administració Central (Costes). Es podrà
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S’entén per oli usat, tots els olis industrials amb base mineral o sintètica i lubricants que s’hagin tornat inadequats per l’ús que se’ls

Lalocalitzaciódelesinstalͼlacionsd’obra,comparcsdemaquinària,magatzemsdematerials,olisicombustibles,etc.,iplantesauxiliars

hagués assignat inicialment i, en particular, els olis usats dels motors de combustió i dels sistemes de transmissió, olis per turbines i

declassificació,matxuqueig,formigonatiasfàltiques,s’hand’ajustaralesprevistesenelProjecte.

sistemeshidràulics.

Encascontrari,elContractistaestàobligatapresentarunPlaambunplànoldelocalitzacióexactadelesinstalͼlacions,tenintsempreen

La gestió és el conjunt d’activitats encaminades a donar als olis usats el destí final que garanteixi la protecció de la salut humana, la

compte explícitament la protecció i no afecció als valors naturals de l’ària. Aquest Pla s’haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció

conservació del medi ambient i la preservació dels recursos naturals. Comprèn les operacions de recollida, emmagatzemament,

d’Obra.Qualsevolafeccióderivadad’aquestscanvisod’unamalagestióseràacomptedelContractista.

tractament,recuperació,regeneracióicombustió.

Lapreparaciódelterrenysconsisteixenretirardeleszonesprevistesperlaubicaciódel’obra,elsarbres,plantes,soques,brossa,fustes

Elproductoréslapersonafísicaojurídicaquecomatitulardel’activitatgeneraoliusat.Tambéesconsideraproductoralapersonafísica

caigudes, escombraries, enderrocs o qualsevol altre material existent, que destorbi, que no siguin compatibles amb el Projecte de

quepersíoperencàrrecd’unaaltrapersonafísicaojurídicageneraoliusat.ElContractistaseràresponsabledetotl’oliusatgenerat.

Construccióonosiguinarbresaprotegir.

Elgestoréslapersonafísicaojurídicaautoritzadaperrealitzarqualsevoldelesactivitatsdegestiódelsolisusats,siguionoproductor

Lesoperacionsdetallad’arbresesduranatermealatardorial’hivernpernointerferiramblacriadelafaunasalvatge.Aquestalimitació

delsmateixos.

eneltempsafectaespecialmentalesmassesdefrondosesautòctones.

ElContractistaestàobligatadestinarl’oliusataunagestiócorrecta,evitanttraslladarlacontaminacióalsdiferentsmitjansreceptors.

Lesoperacionsd’esbrossadaesfaranamblesdegudesprecaucionsdeseguretat,perevitardanysalesconstruccionsexistents,propietats

Quedaprohibit:

confrontants,viesoserveispúblicsiaccidentsdequalsevoltipus.Quanelsarbresqueestallinpuguinocasionardanysaaltresarbresque

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Totabocamentd’oliusatenaigüessuperficials,interiors,enaigüessubterràniesienelssistemesdeclavegueramievacuació

hand’ésserconservatsoaconstruccionsconfrontants,estallaran,desdelacopaalpeu,oesprocuraràquecaiguincapalcentredela

d’aigüesresiduals.

zonadeneteja.

Totdipòsitoabocamentd’oliusatambefectesnociussobreelsòl,aixícomtotabocamentincontrolatderesidusderivatsdel

Enelsdesmunts,toteslessoquesiarrelsdemésde10cm.dediàmetre,s’enterraranaunaprofunditatde50cmpersotadel’esplanada.

tractamentdelmateix.

Abansd’efectuarelreblimentsobreunterrenynatural,esprocediràigualmentaesbrossar,eliminantlessoquesiarrels,demaneraque

Tottractamentd’oliusatqueprovoquiunacontaminacióatmosfèricasuperioralnivellestablertenlalegislaciósobreprotecció

noenquedicapdinselfonamentdereplèniamenysde15cmdeprofunditatsotalasuperfícienaturaldelterreny,eliminanttambéels

del’ambientatmosfèric.

queexisteixindelterraplens.

ElContractistahauràdecomplirlesprohibicionsrecollidesenl’apartatanteriormitjançantl’entregadelcitatoliaungestorautoritzat.

Elsforatsdeixatsdel’extracciódesoquesiarrelss’ompliranambterresdelmateixsòl,fentlacompactaciónecessàriaperaconseguirla

Pelcomplimentdeldisposatenl’apartatanterior,elproductorhauràde:

delterrenyexistent.

Ͳ

Emmagatzemarelsolisusatsencondicionssatisfactòries,evitantlesmesclesambl’aiguaoambaltresresidusnooliosos.

Quanexisteixinpousoforatsenelterreny,elseutractamentseràelquemarquilaDirecciód’Obra,segonselcasmitjançantl’aprovació

Ͳ

Disposard’instalͼlacionsquepermetinlaconservaciódelsolisusatsfinsalasevarecollidaigestió,iquesiguinaccessiblesals

delPlacorresponentpresentatpelContractista.

Ͳ

vehiclesencarregatsd’efectuarlacitadarecollida.

Tots els materials que puguin ésser destruïts pel foc es cremaran o es retiraran a un abocador d’acord amb el que el Director d’Obra

Lliurarelsolisusatsapersonesautoritzadesperlarecollida,orealitzar,ambladegudaautorització,eltransportfinselllocde

indiquiilesnormesquesobreelparticularexisteixinencadalocalitat.

gestióautoritzat.

Quanl’acumulaciódepedresialtresmaterialsobstrueixinlafunciódelescunetes,aquestesesnetejaranmecànicaomanualment.

El Contractista presentarà a la Direcció d’Obra, el document de control i seguiment, que estarà firmat pel productor i receptor. El

Esprocurarànomodificareltamanynilaformadelacunetadelseuestatinicial.Aquestatreballesconsideradinsdetoteslesactuacions

Contractista conservarà durant un any còpia dels documents corresponent a cada cessió. El gestor estarà obligat a remetre a l’òrgan

quepuguinembrutarlescunetes.

competentcòpiadelsdocumentsrelatiusacadacessió,segonselquel’Ordreestableix.

EncapcasselipermetràalContractistautilitzarcaminsd’obranodefinitsenelProjecte,iperutilitzarͲlosserànecessàrial’aprovaciódela

2.33.4.4.

INTERRUPCIÓDECAPTACIONSD’AIGUA

Direcciódel’Obra.
2.33.5.2.

Sienelmomentdelesobreshihaguéscaptacionsd’aigüessuperficialsosubterràniesqueelContractistavolguésutilitzarambfinalitats
d’abastament per l’obra, es posarà amb contacte amb els Serveis Municipals responsables de la seva gestió o amb els propietaris

PROTECCIÓALAVEGETACIÓ

Elsarbresiarbustosesprotegirandeformaefectivadavantcopsicompactacionsdel’àriad’extensiódelesarrels.

particulars per informarͲlos de la data del començament i de les actuacions que puguin alterar la qualitat de l’aigua, així com de les

Quan s’obrin forats o rases properes a plantacions d’arbres, l’excavació no podrà aproximarͲse al peu més d’una distància igual a cinc

precaucionsinstalͼladesperreduirlesafeccions.

vegadeseldiàmetredel’arbreal’alçadanormal(1,20m)i,enqualsevolcasaquestadistànciasempreseràsuperiora0,50m.

JuntamentamblaDirecciód’Obraielpromotorestractaràdediscutireltemadel’abastamentambelsafectats,buscantsolucionsqueno

Enelscasosenquèlesexcavacionstrobinarrelsdegruixàriasuperiora5cms’haurandetallarambunadestraldeixanttallsnetsillisos,

impedeixinl’abastamentpuntual.

queespintaranambqualsevolcicatritzantdelsqueexisteixenenelmercat.

Lespossiblesreclamacionsiindemnitzacionsperalteracionsnoprevistesoenunciadesenlaqualitatdel’aiguadelsabastaments,tanper

Esprocuraràquel’èpocad’oberturadetroncs,rasesiforats,pròximesaarbredesaprotegir,siguiladerepòsvegetal(desembre,generi

consumurbàoindustrial,aniranacàrrecdelContractista.

febrer).

2.33.5. PREPARACIÓDEL’ENTORNTERRESTRE
2.33.5.1.

PREPARACIÓDELTERRENY

L’obraesdesenvoluparàdinselslímitsmarcatspelsplànolsdeplantageneraliperfilstransversals.

Sienunaexcavacióresultenafectadesarrelsd’arbres,eltapamentesfaràenuntermininosuperioratresdiesdesdel’obertura,regantͲ
losdeseguida.
S’assenyalaranpreventivamentaquellsarbresimmediatsal’esplanacióoqueestiguindinsd’aquestaperòquenos’hagindetallarperno
interferiramblesobres,especialmentelsqueestansituatsentrel’arestadel’esplanacióilalíniadelabandadedominipúblic.
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portaran implícitament la utilitat pública, així com la inclusió de les mateixes en el suposat 2 de l’Article 108 de la Llei d’Expropiació

S’evitarà:

Forçosa”.

Ͳ

Colͼlocarclaus,clavilles,sirgues,cablesocadenes,etc.,enelsarbresiarbustos.

Ͳ

Encendrefocapropdelsarbresiarbustos.

Ͳ

Remenarcombustibles,olisiproductesquímicsaleszonesd’arrels

Ͳ

Amuntegarmaterialscontraelsarbres.

funció de supervisió de la DIRECCIÓ D’OBRA i a terrenys sota la responsabilitat de gestió de les entitats locals que formen part de la

Ͳ

Emmagatzemarmaterialsalazonad’arrelsoestacionarmaquinària.

DIRECCIÓD’OBRA.

Ͳ

Circularambmaquinàriaforadelsllocsprevistos.

Sense tenir en compte possibles episodis d'emergència ambiental a causa d'abocaments accidentals, que es contemplen en aquest

Ͳ

Seccionarbranquesiarrelsimportantssinoescobreixenlesferidesambmaterialadequat.

document, s'identifiquen com possibles focus de contaminació l'existència d'abocaments d'aigües residuals al terreny i l'existència

Ͳ

Enterrarlesbasesdelstroncsdelsarbres.

canonadessoterrades.

Ͳ

Deixararrelssensecobririsenseproteccióalesrasesidesmunts.

Unaltrepossiblefocusdecontaminaciódelsòlidentificat,corresponaleszonesd’estacionamentdemàquinesidevehiclespropietatde

Ͳ

Realitzarrevestimentsimpermeablesaleszonesd’arrels.

2.33.6. SÒLISUBSÒL
Els possibles episodis de contaminació del sòl, independentment de les responsabilitats legals de l’empresa contractista, afecten a la

l’empresacontractista,quepresentinpetitespèrduesd’olisodelíquidshidràulicsiqueambeltempspuguinprovocarcontaminacions

Els arbres que quedin contigusa un reblimenten terraplè o pedraplè i la persistència dels quals hagi estat decidida en el moment del

rellevantsdelsòl.

replanteigpernointerferireneldesenvolupamentdelesobres,noafectantelstroncsperòsipartdelseusistemaradicularhand’ésser

La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a procedir a fer visites de comprovació o a

protegitsevitantcompactaciósobrelazonadelasevabasecorresponentalvoldelacopaosubstituintelmaterialdelterraplèperuna

solͼlicitarevidènciesdelcomplimentdelsrequisitsaplicablesi,siesdonaelcas,dedetectarcontaminaciódelsòlquesiguiassignablea

altredepermeable.

l’activitatdelcontractista,elcontractistaescomprometarepararelsòlcontaminatoaassumirelscostosdelareparaciósiselirequereix

SiuntroncquedésrodejatperunterraplèopedraplèperòqueenalçadanofosnecessaritallarͲlo,alvoltantdeltroncfinsellímitde

perpartdelaDIRECCIÓD’OBRA.

degoteigdelesfullescomamàxim,s’hidisposaràmaterialpermeableal’aireial’aigua,poccompactatos’instalͼlaràundispositiuamb

2.33.7. MATERIALSSOBRELACONSTRUCCIÓ

taulesounaltrematerialquepermetideixarlliureeltroncdetotreplènopermeable.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el

Siperdanysocasionatsaunarbrei,percausesimputablesalContractista,aquestmorís,l’entitatcontractantaefectesd’indemnitzaciói

complimentdelsrequisitsques’hiestableixenpelquefasobrematerialsdelaconstrucció.

senseperjudicidelasancióquecorrespongui,valoraràl’arbremortenlasevatotalitatoenpartsegonslesnormesdictadesperICONAen

Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de disseny que s’optimitzi l’ús de materials i que faciliti el posterior

elseu“Butlletídel’EstacióCentrald’Ecologia”,Vol.IVnúm.7.

manteniment.

L’importdelsarbresdanyatsotallats,quesiguintaxatssegonsaquestcriteri,s’entendrand’abonamentperpartdelContractista;pertant,

Elsproductesdeconstruccióques'utilitzincompliranelsrequisitsreglamentarisestablerts,s’utilitzaranmaterialsquetinguineldistintiu

a càrrec seu, i segons els preus unitaris del quadre de preus per tants arbres com siguin necessaris i de les espècies indicades per la

dequalitatambiental,materialsprefabricatsiquesiguinreciclavesinos’utilitzaràmaterialssensecomponentstòxics.

Direcciód’Obra.

LaDIRECCIÓD’OBRAesreservaeldretidisposaràdelconsentimentdelcontractista,peralasupervisiódelcontroldematerialiperala

Lesferidesproduïdesperlapodaopermovimentsdelamaquinària,oaltrescauses,hand’éssercobertesperunmàsticantisèptic,ambla

comprovacióoasolͼlicitudd'evidènciesdelcomplimentdelsrequisitsaplicables.

doblefinalitatd’evitarlapenetraciód’aigua,queespodreixiiimpedirlainfecció.

2.33.8. RESIDUS

Esprocuraràquenoquedisotaelmàsticcapporciódeteixitquenosiguisaiqueeltallsiguinetis’evitaràutilitzarmàsticcicatritzant

La DIRECCIÓ D’OBRA no ha assumit la gestió directa de cap del residus que es generin per part de les empreses contractistes durant

juntamentaempeltsnoconsolidats.

l’execuciódelesobres.

2.33.5.3.

PEDRERES

Sifosnecessariutilitzarunapedreradelazona,s’aplicaràelqueesdisposaalaLlei22/1973,de21dejuliol,deMines.Tambés’aplicaràel
que es disposaen el Reial Decret 2857/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General pel Règim de la Mineria. Ambdós
textoss’aplicaranmésconcretamenten:
Ͳ

TítolIII,deregulaciódelsaprofitamentsderecursosSeccióA.

Ͳ

TítolVIII,decondicionspersertitulard’aprofitamentsminers.

Ͳ

TítolX,d’ocupaciótemporaliexpropiacióforçosa.

Al’Article18,TítolIIdelaLlei22/1973,esdiu:“ElTitulardel’autoritzaciód’explotacióhauràdecomençarelstreballsajustantͲseaun
programainicialdelsmateixos,dinsdelterminidesismesosacontardesdelanotificaciódel’atorgament,icomunicaral’Organismeque
lavaconcedirqualsevolparalitzaciódel’activitatomodificaciódelprogramainicial,enelscasosquereglamentàriaments’estableixin”.
A l’Article 105, Títol X, de la mateixa Llei, es diu, i serà d’aplicació en el cas: “El titular legal d’una concessió d’explotació, així com
l’adjudicatarid’unazonadereservadefinitiva,tindrandretal’expropiacióforçosaoocupaciótemporaldelsterrenysquesiguinnecessaris

Lagestiód'aquestsresidusesrealitzaràconformealareglamentacióaplicableencadacasid’acordambelqueestableixelRealDecret
105/2008,d’1defebrerilarestadelareglamentacióenvigor.
Elcontractistaescomprometagestionarelsresidusperellgeneratsdurantl’execuciódelesobres,lagestió,iaferͲhoconformeestà
establert en la legislació i reglamentació vigent. La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret de supervisar el correcte emmagatzematge
temporal dels residus i de solͼlicitar en qualsevol moment, informació sobre la gestió realitzada i, si aplica, evidències documentals
d'aquestagestió.
2.33.9. ATMOSFERA
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el
compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal com els controls reglamentaris dels punts d'emissió de gasos de combustió o àrees
d'emissionsdifusesdepolsod’altrescontaminants.
El Contractista preveurà les operacions de neteja i els regs necessaris perquè el vent o el pas de vehicles aixequin i arrosseguin a
l’atmosferalamenorquantitatpossibledepartícules,enzonesproperesallocshabitatsoenlescarreteresovialsdetrànsitrodat.

perl’emplaçamentdelstreballs,instalͼlacionsiserveis.L’atorgamentd’unaconcessiód’explotacióiladeclaraciód’unazonadereserva
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Elregseràmésfreqüentalesàriessensevegetaciócomaconseqüènciadel’esbrossada,especialmentelssubstratsque,perlasevafina

Aquestaspecteambientalésd’especialconsideracióenelcasdelamaquinària,vehiclesiequipsempratsenl’execuciódelesobresienla

granulometria, siguin més susceptibles a produir pols, i especialment a les èpoques en què es combinen altes temperatures, poques

gestió dels corresponents residus, tenint en compte l’existència de zones residencials properes i l’existència de zones de protecció

precipitacionsiventsforts.

especialdelmedinatural.

Elmaterialdegranulometriafinatransportadaambbanyeresocarriotsestaràconvenientmentcobert.

Lesmàquines,vehiclesiequipsques'utilitzincompliranelsrequisitsreglamentarisestablerts,esfixaraniesrespectaranelshorarisde

Les empreses d'aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió hauran de ser especialment curoses en les

treballqueesdemostrinmésadientsiestindranencomptelesordenancesmunicipalsqueencadacaspuguinafectar.

tècniquesd'aplicació,enlasenyalitzaciódeperillienelshorarisescollits.

LaDIRECCIÓD’OBRAesreservaeldretiidisposaràdelconsentimentdelcontractista,peralasupervisiódelcomplimentdelshorarisiper

Pelquefaalautilitzaciód’explosius,estindranencomptelessegüentsprescripcions:

alacomprovacióoasolͼlicitudd'evidènciesdelcomplimentdelsrequisitsaplicablesd'emissiódenivellsonordelesmàquinesperales

Ͳ

Quanlazonadevoladuresestrobiamenysde150md’algunaedificació,od’algunamassad’arbresd’interès(roures,boscmixt,

qualsexisteixireglamentacióanivellnacionaloeuropeu.

boscengaleria),aquestesesrealitzarantenintencompteelsparàmetresnecessarisperevitardanysalesconstruccions.
Ͳ

El contractista i o projectista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial protecció del medi natural i vetllarà per

bàsics:

minimitzarsemprequesiguipossible,eldeterioramentdel’impactevisual.

o

o

Ͳ

Conèixerlalleidepropagaciódelesvibracions,perdeterminardespréslacàrregamàximaperunadistànciadonadai

QualsevoldanyodeterioracióqueesdetectiseràcomunicatimmediatamentalaDIRECCIÓD’OBRApertalqueespuguiprocediralaseva

peruncriterideprevencióadoptat.

restauracióominimització.

Conèixer les freqüències de vibració predominants del massís rocós que es desitgi excavar i establir la seqüència

Les possibles actuacions de millora o de modificació de l’impacte visual o de la cura dels espais classificats que es puguin suggerir o

d’encesamésefectiva.

solͼlicitarperpartdelscontractisteshaurandesercomunicadesalaDIRECCIÓD’OBRAicoordinadesambelcontractista.

A  partir de les dades contingudes a l’estudi geològic de la zona es realitzarà una sèrie de voladures experimentals a escala,
variant les distàncies i les càrregues. El número mínim de voladures que és aconsellable realitzar oscilͼla entre 8 i 10 i les

Ͳ

2.33.13. PAISATGE

Perconèixeraquestsparàmetresprèviamentesprocediràalarealitzaciód’unestudivibrogràficdelazona,ambdosobjectius

2.33.14. PROTECCIONSALPATRIMONI
LaDirecciód’ObraoelContractistaiabansdecomençarlesobresesposaranencontacteamblainstànciaadministrativaresponsabledel

condicionsd’execuciópelquèfaaencebament,confinaments,etc.,hand’éssersimilarsalesdelesvoladuresrealsperquèels

Patrimoniperavisarqueescomençal’activitatisivolguésperalgunesprospeccionsprèviesoassessorarenlaprotecciódelselements

resultatssiguinexcessivamentconservats.

assenyalats.Estindràencompteelquedisposisobreprotecciód’elementspatrimonialspresents.

Calculades les lleis de propagació del terreny, les freqüències de vibracions del massís i de les edificacions properes es

LessancionsiactuacionsderestauracióperdanysnoprevistosnievitatsaniranacàrrecdelContractista.

dissenyaran les voladures de l’obra tenint en compte els paràmetres anteriors per evitar possibles danys als edificis

Quanestrobinresteshistòriquesdequalsevoltipus,espararanlesobresiescomunicaràalDirectord’Obra,nocontinuantamblesobres

confrontants.

senseautoritzacióprèvia,complintl’establertalaNormativadelPatrimoniHistòricArtístic.
2.33.15. SITUACIONSD'EMERGÈNCIAAMBIENTAL–PLANSD'EMERGÈNCIAAMBIENTALS

LaDIRECCIÓD’OBRAesreservaeldretidisposaràdelconsentimentdelcontractista,peraprocedirarealitzarvisitesdecomprovacióoa
solͼlicitarevidènciesdelcomplimentdelsrequisitsquelipertoquinalasevaempresa.
2.33.10. ENERGIA

Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte, han de realitzar una identificació dels riscos ambientals derivats de
l’execuciódelesobres.

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el

Unavegadaidentificatselsriscosambientals,faranunplad'emergènciaambientalpertald’eliminaraquestsriscosoperdisposardeles

complimentdelsrequisitsques’hiestableixenenmatèriadeenergia

mesuresadequadesperalasevaminimitzaciósiésdonaelcasdequeelriscnoespotevitar.

Pertantl'empresacontractistatequeoptimitzarelrendimentdelesinstalͼlacionsilasevafontd’energiaiplanificarl’eficiènciadeles

La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present en les àrees d’activitat i el personal estarà

instalͼlacionsioptimitzarelconsumenergèticdeeldissenydelprojecte.

capacitatientrenatperal'aplicaciódelplaencasqueesdoniunasituaciód’emergència.

La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista i/o projectista, per a poder procedir a visites de

LaDIRECCIÓD’OBRA,depenentdelgraucríticdelsriscosidentificats,esreservaeldretdesolͼlicitarevidènciesdel’existènciadelpla,de

comprovacióoasolͼlicitudd'evidènciesdelcomplimentlegalireglamentariperpartdelcontractistaquanestimiqued’incomplimentde

l'adequaciódelsequipsielsmitjansd'intervencióidelacapacitatientrenamentdelpersonaldel'empresacontractistaenrelacióambels

determinatsrequisitspoguésafectarnegativamentalagestióambientalsotalaresponsabilitatdesupervisiódelaDIRECCIÓD’OBRA.

riscosambientals,idelacapacitaciódelpersonalperalaaplicaciódelplaencasd’emergència.

2.33.11. POBLACIÓ
Ésresponsabilitatdel'empresacontractistaelconeixementdel’impactaalapoblacióquepottenirelprojecta.
L’empresatindràquetenirencomptelaminimitzaciódel’impactaambientalgenerat,comtambéestablirparàmetresperdisminuirles

En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els següents principis generals: (aquests principis no són limitatius atès queen
treballsoserveisespecíficspodenpresentarͲseunavarietatimportantdediferentsriscosambientals)
Ͳ

Encasd’haverd’entrarodedipositarenobra,productesoequipsquepuguinocasionarincidènciesambientals,elcontractista

molèstiesalapoblació.

ha d’informar a la Direcció Facultativa o al tecnic de la DIRECCIÓ D’OBRA assignat a l’obra sobre el grau de perillositat del

La DIRECCIÓ D’OBRA es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a la supervisió del compliment perquè la

producte / equip, i de comú acord, es prendran les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar abocaments o impactes

poblacióesvegielmínimpossibled’afectada.

incontrolats.SilaDIRECCIÓD’OBRAtéconeixementprevidelfetquepeldesenvolupamentd’unaactivitatesrequereixl'entrada

2.33.12. SOROLLIVIBRACIONS

de productes químics que puguin presentar determinats riscos, se li farà lliurament del corresponen imprès per a  la

És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i reglamentació que li aplica i el
complimentdelsrequisitsques’hiestableixenpelquefasobrematerialsdelacosntrucció.aemissiódesorollivibracions.
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“Comunicació d'Entrada i Ús o d'Emmagatzematge Temporal de Productes Químics” FM 553.01.021. En cas que el seu treball
requereixi de l'entrada de productes químics i no se li hagi fet lliurament del dit imprès, l’empresa l’haurà de solͼlicitar,

2.38. RECEPCIÓDELESOBRES
PeraquelaRecepciópuguirealitzarͲsehand’acomplirͲselessegüentscondicions:

complimentarilliuraralaDIRECCIÓD’OBRA.
Ͳ

Ͳ

Està prohibit l'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substància que pugui provocar impactes

ElDirectordel’Obrahadetenirenelseupoderelssegüentsdocuments:
o

ambientals(dissolvents,restesdepintures,restesdeplaguicides,productestòxics,productescorrosius,productesperillososper

Ͳ

Ͳ

Ͳ

introduïdesdurantelprojecteiexecuciódelesobres.

almediambient,etc.)

o

LeseventualslaborsdenetejaquepuguinderivarͲsedel'activitatdelcontractistaesrealitzaransensecontravenircapnorma

o

Llistatdetotselsinstrumentsd’amidamentdelaPlantaambindicaciódelasevamarca,rang,llocd’instalͼlació,etc.

externaointernareferentalaqualitatd’afluentsid’abocaments.

o

Llibresd’instruccionsdefuncionamentimantenimentambtoteslesindicacionsdonadespelsfabricantssobreparts,

Encasdedubteodesituaciód'emergència,elpersonaldelcontractistaesposaràencontacteurgentmentDireccióFacultativa
o

d'abocamentaccidentaloenlageneraciód'unresidunocontemplatenlagestióderesidusdelaDIRECCIÓD’OBRA.

o

Elsvehiclesimaquinàriaquehagindeserutilitzatsenobraestrobaranenbonescondicionsdemanteniment,sobretotpelque

CòpiadetoteslesordresdecomandadelContractistaalsseussubministradors.
Programes i altra material en suport informàtic, en format obert i amb la documentació necessària per poderͲlo
modificarambposterioritat.

o

Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi ambient derivats de la negligència de

Documentaciódelalegalitzaciódetoteslesinstalͼlacionssotmesesareglamentacióespecífica,comlesinstalͼlacions
elèctriques,recipientsapressió,etc...

l'activitatdelcontractistahaurandesersubsanatsireparatsabansdedonarperfinalitzatelserveiprestat.

2.34. PRECAUCIONSCONTRAINCENDIS
El Contractista s’haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis, així com a les que dicti la Direcció

Diagramadefluxosiesquemeselèctricscomplerts.

recanvis,olisigreixos,etc.

oambeltècnicdelaDIRECCIÓD’OBRAassignatal’obrapertaldeseguirlesindicacionsd'actuació.Amanerad'exemple:encas

faaemissiódesorolls,gasosisensevessamentsnifuitesd'olisod’altresproductes.
Ͳ

Projected’obraacabadaquerecullilasituaciórealdelesobresiinstalͼlacionsambtoteslespossiblesmodificacions

Ͳ

Resultatsatisfactoridelesprovesrealitzades.

Ͳ

AcomplimentdetoteslesobligacionscontingudesalContracte.

EspotprocediralaRecepcióencaraquequedinsenseresoldrealgunspuntsdemenorimportànciaperalfuncionamentdelainstalͼlació,

d’Obra.

sempre que es detallin a l’Acta de Recepció. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat s’hauran

Entotcas,adoptaràlesmesuresnecessàriesperevitarques’encenguinfocsinnecessaris,iseràresponsabledelapropagaciódelsquees

d’incloureal’ActadeRecepcióperaalasevaobservaciódurantelPeríodedeGarantia.

requereixinperal’execuciódelesobres,aixícomdelsmalsiperjudicisqueperaquestmotiuesprodueixin.

LesprovesarealitzardurantelPeríodedeGarantiahaurandedefinirͲseigualmental’ActadeRecepció

2.35. EXECUCIÓDELESOBRESNOESPECIFICADESENAQUESTPLEC

Enconseqüència,l’ActadeRecepciócontindràenelcasgeneralelssegüentsdocuments:

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques

Ͳ

Relaciódepuntsdemenorimportànciapendentsderesoldre’s,sihihalloc.

Particulars,esfarand'acordamballòespecificatperaquestesalanormativavigent,oenelseudefecte,amballòqueordenieldirector

Ͳ

Relaciódelspuntsquehand’ésserobservatsespecialmentdurantelPeríodedeGarantia.

delesobres,dinsdelabonapràcticaperaobressimilars.

Ͳ

ProgramadeprovesderendimentarealitzardurantelPeríodedeGarantia.
2.38.1. RECEPCIÓPARCIAL

2.36. CONDICIONSPERAFIXARPREUSCONTRADICTORISD’OBRESNOPREVISTES
Si s’esdevingués algun cas excepcional o imprevist en què sigui absolutament necessària la formació de preus contradictoris, aquests

Acabadeslesobresd'acordamblescondicionsprescrites,esduguésatermelarecepcióparcialdelesmateixessiaixífoselcasd'acord

preuss’haurandefixard’acordambelspreusunitarisdelProjecte.

amballòprevistalaLCSPielRGC.
2.38.2. RECEPCIÓDEFINITIVA

Lafixaciódelspreuss’hauràdeferprecisamentabansdel’execuciódel’obraalaquals’had’aplicar.Siperalgunmotiul’obra hagués
estatexecutadaabansd’ompliraquestrequisit,elContractistaromandràobligataconformarͲseambelpreuqueperaquestas’assenyali.

Estarà subjecta a allò previst a la LCSP i al RGC. Transcorregut el termini de garantia, previ reconeixent de les obres i altres tramitis

Elspreusseransotmesosalacorresponentaprovaciódelasuperioritat.

reglamentarisienelsupòsitquetoteslesobresestrobenenlescondicionsdegudes,esprocediràaefectuarlarecepciódefinitivadeles

2.37. RETIRADADELESINSTALͼLACIONS
A la finalització dels treballs, el Contractista retirarà les instalͼlacions provisionals, excepció feta de les balises, boies i altres senyals

obres, per al que s'elaborés la corresponent Acta de recepció definitiva en la qual s'especifiquessin les incidències hagudes durant el
terminidegarantia.

2.39. TERMINID’EXECUCIÓ

colͼlocatspelmateix,almaroaterra,quepermetinlasenyalitzacióicorrectefuncionamentdel'obra,enunterminidetres(3)mesos,
llevatqueesdisposiunaaltracosaperlaDirecciód'obra.

Elterminimàximd'execuciódelesobresseràlaqueesfixaenlaMemòriadelProjecteConstructiuol’inclòsal’ofertadelContractistaen

Si el Contractista refusés o mostrés negligència o demora en el compliment d'aquests requisits, les esmentades instalͼlacions seran

elcasqueaquestdarrersiguiinferior.

consideradescomobstacleoimpedimentipodranserretiradesperlaDirecciód'obra.Elcostdel'esmentadaretirada,enelseucas,serà

Elterminid'execuciódelesobrescomençaràacomptarl'endemàdelafirmadel'ActadeComprovaciódelReplanteig.Encasdedesacord

deduïtdequalsevolquantitatdegudaoquepoguésdeure'salContractista.

enelreplanteig,s'estaràconformeaallòdisposatalaLCSPalRGC.
Referentapròrroguesenelterminid'execucióseràd'aplicacióallòdisposatalaLCSPialRGC.
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2.40. TERMINIDEGARANTIA

2.42. INTERFERÈNCIESAMBALTRESCONTRACTISTES

Acabadeslesobres,elContractistahoposaràenconeixementdelaPropietat,procedintͲsealarecepcióprovisionalqueesrealitzaràamb

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les Obres, sigui possible realitzar treballs de

lesformalitatsprevistesenl’Article61del"ReglamentodeContratación".Apartird’aquestmomentcomençaràacomptarelterminide

Jardineria,ObresComplementàries,compodenserexecuciódexarxeselèctriques,telefòniques,oaltrestreballs.

garantia,queseràdedotzemesos.

Enaquestcas,elContractistacompliràlesordresdelaDireccióreferentsalaexecuciódelesobres,perfasesquemarcaràlaDireccióde

Durant el termini de garantia, el Contractista està obligat a la seva conservació i vigilància, anant al seu càrrec les despeses que es

les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris

produïssin.

mencionats.

Acabatelterminidegarantia,esprocediràalarecepciódefinitivadelesobres,queesrealitzaràd’acordambelqueestableixil’Article63

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, degut a la mencionada execució per fases, es

del"ReglamentodeContratación",quedantelContractistarellevardetotaresponsabilitatAdministrativa,si larecepciófosconformei

consideraraninclososenelspreusdelContracte,inopodranser,encapmoment,objectedereclamació.

sense cap observació, però quedant encara la responsabilitat Civil, que podrà serͲli exigida per danys i perjudicis dins dels 10 anys

2.43. PERSONALNECESSARIDELCONTRACTISTA

comptatsdesdelarecepciódefinitiva,d’acordambl’Article1.582enrelacióambl’Article1.909delCodiCivil.Larecepciódefinitivaamb

L’Adjudicatarihauràdeteniralfrontdelstreballsaquèesrefereixaquestacontracta,untècnictitulatdegrausuperior,responsabledel

laliquidaciófinalessotmetràal’aprovaciódelaSuperioritat,laqualdecidiràelquefosprecís.

mateixos.Elnomenamentdel’esmentattècnichauràdesercomunicatal’Administració,quipodràacceptarͲloobéexigirlasubstitució

2.41. EXISTÈNCIADETRÀNSITDURANTL’EXECUCIÓDELESOBRES

perunaltrequemereixilasevaaprovació.

L'existència de determinats vials, que es tinguin que mantenir en servei durant l'execució de les Obres, no serà motiu de reclamació

Amb independència del tècnic responsable esmentat l’Adjudicatari realitzarà les prestacions amb el personal necessari pel

econòmicaperpartdelContractista.

desenvolupamentdelstreballsd’acordambelprogramaiplaçdel’obra.

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si fos necessari, construirà els

Lesrelacionsdetreballovincleprofessional,remuneració,previsiósocialilaboral,seguretatihigieneeneltreballideméscondicions

desviamentsprovisionalsquesiguinnecessaris,sensequeaixòsiguimotiud'incrementdelpreudelContracte.

establertesperlalegislacióvigent,se’ntenenconcertadesentreelpersonalil’Adjudicatari,ambindemnitzaciódel’Administració.Elseu

Les despeses ocasionades per aquests conceptes, i per la conservació dels vials de servei mencionats, es consideraran inclosos en els

incompliment,apartdelajurisdiccióaquicorresponguielseuconeixement,implicaincomplimentdelaContracta.

preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de què això impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es
consideraràinclòsenelspreusunitaris,comenl'apartatanterior.
2.41.1. MANTENIMENTIREGULACIÓDELTRÀNSITDURANTLESOBRES

2.44. DESPESESACÀRRECDELCONTRACTISTA
SeranacomptedelContractistalesdespeses:
Ͳ

Originadespelreplanteiggeneraldelesobresolasevacomprovacióielsreplantejamentsparcialsdelesmateixes.

Ͳ

Deconstrucció,movimentiretiradadetotaclassedeconstruccionsauxiliars

Ͳ

Delloguerocompradeterrenysperamagatzemdemaquinàriaimaterials

ElContractistaseràresponsabledemantenirenelsmàximsnivellsdeseguretatl'accésdevehiclesaltalldetreballdesdelacarreteraaixí
com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders

Ͳ

públicsambcompetènciaijurisdicciósobreeltrànsit.
2.41.2. SENYALSLLUMINOSESIOPERACIONS

Deprotecciódeprovisionsidelapròpiaobracontratotdanyoincendi,acomplintelsrequisitsvigentsperemmagatzematge
d’explosiusicarburants

Ͳ

Denetejadedeixallesiescombraries.

El Contractista colͼlocarà senyals lluminosos, o de qualsevol tipus, i executarà les operacions d'acord amb les ordres de les Autoritats

Ͳ

Deconstrucciódurantelterminidelasevautilitzaciódepetitesrampesprovisionalsd’accésatramstotaloparcialmentacabats

competentsiLegislacióvigent.

Ͳ

Deconstrucciód’accessosicaminsd’obrailasevaposteriordemolició,sifosnecessari

Cadanits'encendranllums,desdelapostaalasortidadelsol,sobreelsequipsiinstalͼlacionsflotants,sis’escau,isobretoteslesboies/

Ͳ

Deconservaciódelsdesguassos

baliseslesdimensionsdelqualiemplaçamentspodensignificarperilloobstruccionsperalacirculaciói/onavegació,sis’escau.

Ͳ

Desubministra,colͼlocacióiconservaciódelsmitjansnecessarisperl'adequadasenyalitzaciódelesobres

ElContractistaseràresponsabledequalsevoldanyresultantcomaconseqüènciadefaltaonegligènciaatalrespecto.

Ͳ

Detrasllatdelesinstalͼlacions,eines,materialsinetejageneraldel’obraalseuacabament

Quan es realitzin treballs nocturns, el Contractista mantindrà, des de la posta a la sortida del Sol, les llums necessàries per l’adient

Ͳ

Demuntatge,conservacióiretiradadelesinstalͼlacionsperalsubministrad’aiguaienergiaelèctricanecessàriaperalesobres,

observaciódelesoperacionsdeconstrucció.AqueststreballshaurandeseradjudicatsperlaDirecciód´Obra.
2.41.3. BALISESINDICADORES

aixícomlacomprad’aiguaicorrent
Ͳ

Dedemoliciódelesinstalͼlacionsprovisionals

Ͳ

Deretiradadelsmaterialsinserviblesicorrecciódelesdeficiènciesobservadesipostaenevidènciapelscorresponentsassaigsi

Igualment,instalͼlaràimantindràmiresrequeridesalacotazero(±0,00)delportenllocsvisiblesdesdequalsevolpuntdelazonadels

Ͳ

Plànolsfinald'obra(asbuilt)
Comprovaciódelreplanteig

ElContractistasubministrarà,instalͼlaràimantindràencondicionsdegudestoteslesbalises,boiesialtresindicadorsnecessarisperdefinir
elstreballsifacilitarlasevainspeccióicorrectefuncionamentdel'obradinsdelterminid'execucióigarantiadelamateixa.

proves.

treballs,quanestractid’obresportuàriesi/omarítimes.

Ͳ

EspodràexigiralContractistalaparalitzaciódelstreballsenqualsevolmomentenquèlesbalisesiindicadorsnopuguinveure'soseguirͲ

Ͳ

Controldequalitat:el1,5%delpressupostd'execuciómaterial

seadequadament.

Ͳ

Dosrètolsinformatiusdesenyalitzaciód’obra

ApeticiódelContractista,laDirecciód'obraproporcionaràunalíniabaseaterraielspuntsaltimètricsdereferènciaicotesqueresultin

Ͳ

ConservaciódelesObresfinsalarecepció

raonablementnecessarisperalainstalͼlaciódebalises,miresiboies.

Ͳ

DespesescorresponentsalacontractaciódelCoordinadorenmatèriadeSeguretatiSalut
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Ͳ

2.45.3. PERMISOSILLICÈNCIES

Despeses de senyalèctica ( fixa, provisional, semafòrica, operaris senyalistes, balises marines, etc.) i elements de protecció i
seguretatperlacirculaciódepersonalivehiclesterrestresaixícomvaixellsdurantl’execuciódelesobresperlanointerferència

ElContractistahauràd'obtenir,alasevacosta,totselspermisosillicènciesperal'execuciódelesobres,aexcepciódelescorresponents

(ominimitzaciód’aquesta)amblaoperativaportuària(enelcasd’obresmarítimes)

alesexpropiacions,servitudsiserveisqueesdefineixinalContracte.

Ͳ

Despesesoriginadespersufragarelsdanysocasionatsperl’acciódel’onatgeentalussosoelementsestructuralsdesprotegits

Ͳ

Despesesperalareposiciódelesesculleres,blocs,calaixosdeformigóoqualsevolaltrematerialarrossegatodestrossatper

2.45.4. PERSONALDELCONTRACTISTA
ElContractistaestaràobligatadedicaralesobreselpersonaltècnicqueesvacomprometreenlalicitació.

temporalsoaltresfenòmensnaturals,qualsevolquesiguilalongitudd’avançament,aniranacomptedelContractista,aixícom

ElContractistavindràobligatamanteniralcapdavantdelstreballscomaCapd'ObraaunEnginyerdeCamins,CanalsiPorts,ladesignació

elstreballsderetiradadelesquehaginquedatforadelperfil

dels quals s'haurà de comunicar a l'Enginyer, Director per a la seva aprovació abans del començament del replanteig de les obres, no

Ͳ

Despesesocasionadesperlesparadespermotiusmeteorològics

podentabsentarͲsedelesmateixessenseautoritzaciódelaDirecció.

Ͳ

Despesesicostosdelesaccionsnecessàriespercomprovarlapresumpteexistènciadevicisodefectesocults,ques’imputaran

El Director d'Obra podrà prohibir la permanència en obra de determinat personal del Contractista, per motiu de faltes d'obediència o

alContractistadeconfirmarͲselasevaexistència

respecte,oacausad'actesquecomprometinopertorbin,segonselparerdelmateix,lamarxadelstreballs.

Despesesicostoscorresponentsalcontroldequalitat(finsaunlímitdel'unpercent(1,1%)delpressupostd'execuciómaterial

ElContractistapodràrecórreral'entenguésquenohihamotiufundatperal'esmentadaprohibició.

Ͳ

Ͳ

Ͳ

amb la baixa que resulti en l'adjudicació), la inspecció i vigilància de les obres per part de la Propietat, en els termes que

ElContractistaestaràobligatalcomplimentdel'establertenlaLleisobreelContractedeTreball,ReglamentacionsdeTreball,disposicions

desenvolupenelsarticlescorresponentsd'aquestplec,semprequenoestiguinmesuratsivaloratsenelpressupost

reguladoresdelsSubsidisiAssegurancesSocials,vigentsoqueenendavantesdictin.

Despeses i costos dels assaigs i accions necessaris per comprovar la presumpta existència de vicis o defectes de construcció

2.46. OBLIGACIONSDELCONTRACTISTA

ocults,ques'imputaranalContractistadeconfirmarͲselasevaexistència,aixícomlesprovesd'estructures

ElContractistatindràl'obligaciód'obtenirelslocals,zonesperatallers,oficines,etc.,queconsiderinecessarisperalarealitzaciódeles

Qualsevolaltretipusdedespesanoespecificadaesconsideraràinclosaenelspreusunitariscontractats

obres.

Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per escrit per la Direcció de l'Obra. En aquest cas, la

ÉsderesponsabilitatdelContractista,l'elecciódepedreresperal'obtenciódelsmaterialsnecessarisperal'execuciódelesobres("tot

Direcciód’Obrapodràdecidirqueesrealitzilarestituciónecessàriaperajustarl'obraaladefiniciódelProjecte,ienaquestcasanirana

un",esculleres,farcits,àridsperaformigons,etc.).

comptedelContractistatoteslesdespesesqueaixòocasioni.

Noobstantaixòs'haurandetenirenconsideracióelspuntsqueacontinuaciós’esmenten.

ElContractistarestaràobligatapagartoteslesdespesesd’anuncis,escripturesialtresquepuguioriginarlalicitacióilaformalitzaciódel

Encapcasnoesconsideraràquelespedreresolasevaexplotacióformapartdel'obra.

Contracte,ielsImpostos.

Laparalitzaciódelstreballsalespedreresnotindrà,encapcas,caprepercussióenelspreusnienelsterminisofertats.

ElContractistarestaràobligat,aixímateix,apagarlesdespesesdeControldeQualitatiguala1’1%delPressupostd’ExecucióMaterial.

ElContractistahauràdesatisferpelseucomptelacompradeterrenysolaindemnitzacióperocupaciótemporaldelsmateixos,cànons,

2.45. RESPONSABILITATSESPECIALSDELCONTRACTISTADURANTL’EXECUCIÓDELESOBRES
Aquestesresponsabilitatsconsisteixenen:
2.45.1. DANYSIPERJUDICIS

etc.
EnqualsevolcasésdetotalresponsabilitatdelContractista,l'eleccióiexplotaciódepedreres,tantpelquefaaqualitatdematerialscom
el volum explotable dels mateixos. El Contractista és responsable en cas d'aconseguir davant de les autoritats o ports els permisos i

S'estaràconformeaallòprevistalaLCSPialRGC.

llicènciesquesiguinprecisosperal'explotaciódelespedreres.

El Contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin

Toteslesdespesesderivadesd'aquestsconceptesesconsideraraninclosesenelspreus.

ocasionar a qualsevol persona, a propietat o a servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del

Elsaccessosapedreres,aixícomelsenllaçosentreaquestesil'obracorreranacàrrecdelContractista,inohaurand'interferirambaltres

personalalseucàrrec,od'unadeficientorganitzaciódelesobres.

obresques'estiguinrealitzantenl'àrea.

Enespecial,amésdesercompteiriscdelContractistalesdespesesicostosoriginatsperlesreparacionsireposicionsindicatsal'article

El Contractista ve obligat a eliminar, a la seva costa, els materials de qualitat inferior a l'exigida que aparegui durant els treballs

corresponentd'aquestplec,seràresponsabledelsdanysiperjudiciscausatsatercersoalaPropietatperincomplimenttotaloparcialde

d'explotaciódelapedrera.

lesprescripcionscontingudesal'articlecorresponent.

SeranacostadelContractista,sensequeperaixòpuguireclamarcapindemnització,elsdanysqueespuguinocasionarambmotiudeles

ElsserveispúblicsoprivatsqueresultindanyatshaurandeserreparatsacostadelContractista,d'acordamblalegislacióvigentsobreel

presesdemostres,extracció,preparació,transportidipòsitdelsmaterials.

particular.

ElContractista,sotalasevaresponsabilitat,quedaobligatacomplirtoteslesdisposicionsdecaràctersocialcontingudesenlaReglament

Lespersonesqueresultinperjudicadeshaurandesercompensades,tambéacostadelContractista,adequadament.

NacionaldelTreballperalaIndústriadelaConstruccióiObresPúbliquesde3d'Abrilde1964ialtresdictadesquesiguinaplicablessobre

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades pel Contractista i a la seva costa, restablint les

elrègimdetreballoqueenendavantesdictin.

condicionsprimitivesocompensantadequadamentelsdanysiperjudiciscausats.
2.45.2. OBJECTESTROBATS

2.47. ASSEGURANÇAASUBSCRIUREPELCONTRACTISTA
El Contractista quedarà obligat, després de la comprovació del replanteig i abans del començament de l'obra, a facilitar a la Direcció

ElContractistaseràresponsabledelaconservaciódetotselsobjectesqueestrobinodescobreixindurantl'execuciódelesobres,havent

d'obra,ladocumentacióqueacreditihaversubscritunapòlissad'assegurançaquecobreixilaresponsabilitatcivild'ellmateix,delstècnics

dedonarcompteimmediatadelestroballesalDirectord'obraicolͼlocarͲlossotalasevacustòdia.

ipersonalqueestiguinalseucàrrec,delsfacultatiusdelaDireccióidelpersonalencarregatdelavigilànciadel'obra,perdanysatercerso



qualsevoleventualitatquesucceeixidurantelstreballsd'execuciódel'obra.
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concloure's sense necessitat de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre una

A més de l'assegurança de responsabilitat civil el Contractista establirà una pòlissa d'assegurança amb una companyia legalment
establertaaEspanyaquecobrirà,almenys,elsriscssobreelsequipsimaquinàriaqueestiguinadscritsal'obraisobreelsqualshaginestat
abonadeslesquantitatsacompte.

situaciód'emergènciaoqueexigeixil'adopciódemesuresurgentsiaixíesjustificaprou.
Ͳ

ElContractistaseràelresponsabledequalsevoldanyatercersqueesprodueixiaconseqüènciadel'obra,enpersones,bénsoalseupropi

Als contractes de caràcter secret o reservat, o en aquells l'execució dels quals hagi d'anar acompanyada de mesures de
seguretatespecialsd'acordambdisposicionslegalsoreglamentàriesoquanhoexigeixilaprotecciódelsinteressosessencialsde

personal.

laseguretatdel'Estat,lasubcontractaciórequeriràsempreautoritzacióexpressadel'òrgandecontractació.

A efectes d'assegurança, seran excloents d'aquest article els conceptes que quedin contemplats al corresponent capítol del Plec de

Ͳ

CondicionsGeneralsperalacontractaciódel'obra.

clàusulesadministrativesparticulars.Enelsupòsitquenofigurialplecunlímitespecial,elcontractistapodràsotscontractarfins
unpercentatgequenoexcedeixidel60percentdel'importd'adjudicació.Peralcòmputd'aquestpercentatgemàxim,noes

2.48. CONTROLSD’OBRACOMPLEMENTARIS

tindranencompteelssubcontractesconclososambempresesvinculadesalcontractistaprincipal,entenentͲsepertalslesque

SeranpercomptedelContractistalesdespesesqueesprodueixinambmotiudelscontrolscomplementarisaefectuaralesobresincloent

estrobinenalgunsdelssupòsitsprevistosal'article42delCodideComerç.

elpersonalnecessariperalmaneigicontroldelesbàscules.
ElDirectord'obrapodrànomenarelpersonalquecreguiconvenientperrealitzarlestasquesdecontrolquepoguessinproduirͲseique

Lesprestacionsparcialsquel'adjudicatarisotscontractiambtercersnopodranexcedirdelpercentatgequeesfixienelplecde

Lainfracciódelescondicionsestablertesenl'apartatanteriorperprocediralasubcontractació,aixícomlafaltad'acreditaciódel'aptitud

fossincomplementàriesalesinclosesdinsdelanormalinspecciódelesobres,llevatdel'especificatal'articlecorresponentd'aquestplec.

delsotscontractistaodelescircumstànciesdeterminantsdelasituaciód'emergènciaodelesqualsfanurgentlasubcontractació,podrà

ElContractistanopodràrefusaralpersonalnomenatsqui,alcontrari,tindranatotahoralliureaccésaqualsevolpartdel'obra,aixícom

donar lloc, en tot cas, a la imposició al contractista d'una penalitat de fins i tot un 50 per cent de l'import del sotscontracte.

alstallers,fàbriques,pedreres,laboratorisialtresllocsd'ons'extreguin,fabriquinocontrolinmaterialsounitatsd'aquestaobra.

Elssotscontractistes quedaran obligats només davant del contractista principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de

SeranabonadespelContractistalesremracionsinherentsalacontractaciótemporalentreballscomplementarisdecontrold'obra.

l'execuciódelcontractedavantlaPropietat,ambarranjamentestrictealsplecsdeclàusulesadministrativesparticularsialstermesdel

Totes les despeses anteriors seran controlades per la Direcció d'obra i se suposen inclosos en els preus ofertats, amb el límit del zero

contracte.

coma cinc per cent (0,5%) del pressupost d'adjudicació exclòs IVA, sense que el Contractista pugui aplicar a les remracions cap

Ͳ

alteraranlaresponsabilitatexclusivadelcontractistaprincipal.

2.49. SOTSͲCONTRACTISTESOEMPRESESITREBALLADORSAPREUFET
EscompliràamballòexpressatalaLCSP.Elcontractistapodràconcertarambtercerslarealitzacióparcialdelaprestació,llevatqueel

Ͳ

En cap cas no podrà concertarͲse pel contractista l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar

Ͳ

Elcontractistahauràd'informarelsrepresentantsdelstreballadorsdelasubcontractació,d'acordamblalegislaciólaboral.

d'acordambl'ordenaciójurídicaocompresesenalgundelssupòsitsdel'article49.

contracteoelsplecsdisposinelcontrarioqueperlasevanaturalesaicondicionsesdedueixiqueaquellhadeserexecutatdirectament
perl'adjudicatari.
Lacelebraciódelssubcontractesestaràsotmesaalcomplimentdelssegüentsrequisits:
Ͳ

Ͳ

Elsòrgansdecontractaciópodranimposaralcontractista,advertintͲloal'anuncioalsplecs,lasubcontractacióambtercersnovinculatsal

Siaixíespreveuenelsplecsoal'anuncidelicitació,elslicitadorshaurand'indicarenl'ofertalapartdelcontractequetinguin

mateix, de determinades parts de la prestació que no excedeixin en el seu conjunt del 30 per cent de l'import del pressupost del

previst sotscontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de

contracte, quan gaudeixin d'una sustantivitat pròpia dins del conjunt que les faci susceptibles d'execució separada, per haver de ser

solvènciaprofessionalotècnica,delssotscontractistesaquiesvagiaencomanarlasevarealització.

realitzades perempreses que comptin amb una determinadahabilitació professional o poderatribuirͲse la seva realització a empreses

Entotcas,l'adjudicatarihauràdecomunicaranticipadamentiperescritalaPropietatlaintenciódecelebrarelssubcontractes,

ambunaclassificacióadequadaperrealitzarͲla.

assenyalant la part de la prestació que es pretén sotscontractar i la identitat del sotscontractista, i justificant prou l'aptitud

Ͳ

ElconeixementquetinguilaPropietatdelssubcontractescelebratsenvirtutdelescomunicacionsaquèesrefereixenleslletres
b)ic)del'apartat1d'aquestarticle,ol'autoritzacióqueatorguienelsupòsitprevistenlalletrad)del'esmentatapartat,no

percentatgedecostosindirectes,despesesgenerals,beneficiindustrialoIVA.

2.49.1. PAGAMENTASOTSͲCONTRACTISTESISUBMINISTRADORS

d'aquest per executarͲla per referència als elements tècnics i humans de qui disposa i a la seva experiència. En el cas que el

Elcontractistas'had'obligaraabonaralssotscontractistesoasubministradorselpreupactatenelsterminisicondicionsques'indiquena

sotscontractistatinguéslaclassificacióadequadaperrealitzarlapartdelcontracteobjectedelasubcontractació,lacomunicació

continuació.

d'aquesta circumstància eximirà el contractista de la necessitat de justificar l'aptitud d'aquell. L'acreditació de l'aptitud del

ElsterminisfixatsnopodransermésdesfavorablesqueelsprevistosalaLCSP,iescomputarandesdeladatad'aprovaciópelcontractista

sotscontractista podrà realitzarͲse immediatament després de la celebració del subcontracte si aquesta és necessària per

principaldelafacturaemesapelsotscontractistaoelsubministrador,ambindicaciódelasevadataidelperíodeaquècorrespongui.

atendreunasituaciód'emergènciaoqueexigeixil'adopciódemesuresurgentsiaixíesjustificaprou.

L'aprovacióoconformitats'hauràd'atorgarenunterminimàximdetrentadiesdesdelapresentaciódelafactura.Dinsdelmateixtermini

Sielsplecsol'anuncidelicitacióhaguessinimposatalslicitadorsl'obligaciódecomunicarlescircumstànciesassenyaladesenla

s'haurandeformular,enelseucas,elsmotiusdedisconformitatalamateixa.

lletra a), els subcontractes que no s'ajustin a l'indicat en l'oferta, per celebrarͲse amb empresaris diferents dels indicats

El contractista haurà d'abonar les factures en el termini fixat de conformitat amb el previst en l'apartat 2. En cas de demora en el

nominativamentenlamateixaoperreferirͲseapartsdelaprestaciódiferentsdelesassenyaladesenella,nopodrancelebrarͲ

pagament,elsotscontractistaoelsubministradortindràdretalcobramentdelsinteressosdedemorailaindemnitzaciópelscostosde

sefinsitotquetranscorrinvintdiesdesques'haguéscursatlanotificacióiaportatlesjustificacionsaquèesrefereixlalletrab),

cobramentenelstermesprevistosalaLCSP.

llevatdequeanteriormenthaguessinestatautoritzatsexpressament,semprequelaPropietatnohaguésnotificatdinsd'aquest

Elcontractistapodràpactarambelssubministradorsisotscontractistesterminisdepagamentsuperiorsalsestablertsalpresentarticle

terminilasevaoposicióalsmateixos.Aquestrègimseràigualmentaplicablesielssotscontractisteshaguessinestatidentificats

semprequel'esmentatpactenoconstitueixiunaclàusulaabusivad'acordambelscriterisestablertsenlaLlei30/2007,de30d'octubre,i

enl'ofertamitjançantladescripciódelseuperfilprofessional.Sotalaresponsabilitatdelcontractista,elssubcontractespodran

que el pagament s'instrumenti mitjançant un document negociable que porti aparellada l'acció canviària, les despeses de la qual de

Pàgina24|85



PROJECTECONSTRUCTIUDEL’ADEQUACIÓDELAURBANITZACIÓDEMASISAAC
T.M.dePalauͲSaverdera(AltEmpordà)




DOCUMENTNÚMERO3:PLECDECONDICIONS


descompte o negociació corrin en la seva integritat de compte del contractista. Addicionalment, el subministrador o sotscontractista
podràexigirqueelpagamentesgaranteiximitjançantaval.

2.50. PROPIETATINDUSTRIALICOMERCIAL

Totesaquestesobresnoserand'abonamentfinsatrobarͲseenlescondicionsespecificades,iencasdenoserreconstruïdeseneltermini
concedit,l’AgènciaCatalanadel’Aiguapodràencarregarelseuarreglamentatercers,percomptedelContractista.
LaDirecciód'Obrapodrà,durantelcursdelesobresoprèviamentalarecepcióprovisionald'aquestes,realitzarquantesprovescregui

SeràiaplicacióallòindicatalPCAG.

adientsperacomprovarelcomplimentdecondicionsil'adequatcomportamentdel'obraexecutada.

El Contractista es farà responsable de tota classe de reivindicacions que es refereixin a subministraments dematerials, procediments i

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es

medisutilitzatsperal'execuciódelesobresiqueprocedeixindetitularsdepatents,llicències,plànols,models,omarquesdefàbricaode

necessitinperalasevacorrectarealitzacióiaposaradisposicióelsmitjansauxiliarsipersonalquefacifaltaatalobjecte.

comerç.Enelcasquesiguinecessari,corresponalContractistaobtenirlesllicènciesoautoritzacionsprecisesisuportarlacàrregadels

Delesprovesqueesrealitzins'aixecaràActaqueestindràpresentperalarecepciódel'obra.

dretsiindemnitzacionscorresponents.

Elpersonalques'ocupadel'execuciódel'obra,podràserrecusatperlaDirecciód'ObrasensedretacapindemnitzacióperalContractista.

En casos d'accions de tercers, titulessis de llicències, autoritzacions, plànols, models, marques de fàbrica o de comerç utilitzats pel

La Direcció d'Obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, segons esquema

Contractista,esfaràcàrrecdelesesmentadesaccionsidelesconseqüènciesquedelesmateixesesderivin.

2.51. OBLIGACIONSDECARÀCTERSOCIALILEGISLACIÓLABORAL

aprovatpelDirectordelesobres,escollintelquesiguimésadequatalescondicionsdel'obra.
L'import,finsl'1,5%delPressupostdel'ExecucióMaterialseràacàrrecdelContractista.Laresta,sihifos,seràabonatpelPromotor.

Seràd'aplicaciólanormativasectorial.

Ellaboratoriencarregatdelcontrold'obrarealitzaràtotselsassaigsdelprograma,prèviasolͼlicituddelaDireccióFacultativadelesobres,

El Contractista com a únic responsable de la realització de les obres, es compromet al compliment a la seva costa i risc de totes les

d'acordambelsegüentesquemadefuncionament:

obligacionsqueesderivindelseucaràcterlegaldepatrórespectealesdisposicionsdetipuslaboralvigentoqueespuguindictardurant

AcriteridelaDireccióFacultativaespodràampliaroreduirelnombredecontrolsques'abonaran,sempreapartirdelspreusunitaris

l'execuciódelesobres.

acceptats.

LaDirecciód'obrapodràexigirdelContractistaatotahora,lajustificacióqueestrobaenreglaenelcomplimentdelqueconcerneixa

Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les Obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultar

l'aplicaciódelalegislaciólaboralideseguretatsocialdelstreballadorsocupatsenl'execuciódelesobres.

negatius,s'anticiparàlacomunicaciótelefònicament,afidepoderemprendrelesmesuresnecessàriesamburgència.

2.54. ASSAIGSDELSMATERIALS

ElContractistaveobligatalcomplimentdequantesdisposicionssiguinvigentsoesdictin,durantl'execuciódelstreballs,sobrematèria
laboral.

En aquest projecte hi ha un pressupost per la realització d’assaigs. Seran a càrrec de l’adjudicatari la resta dels assaigs de control de

SerandecàrrecdelContractistalesdespesesd'establimentifuncionamentdelesatencionssocialsqueesrequereixinal'obra.

qualitat aprovats per la DF, amb un límit de l’1% (ú per cent) de l’import de les obres. Aquest límit es pot augmentar per part de

2.52. OBRESNOPREVISTES

l’adjudicatarisegonss’indiquiexplícitamental’ofertad’aquest.Enaquestlímitnos’incloul’importdelsassaigsquepersortirdefectuosos

S’entendranperobresnoprevistesaquellesquenohanestatobjectededescripcióalprojecteexecutiuil’importdelesqualsnoestigui

estinguinquerepetirunavegadasubsanadal’anomalia.

recollitalPressupost.

3.

En principi, aquestes obres se subjectaran a les condicions d’aquest Plec, no obstant si per la seva naturalesa especial fos necessari la

MATERIALSBÀSICS
3.1.ASPECTESGENERALS

introducciód’algunpreuquenofiguriaaquestProjecteocondicionsqueno estiguinprevistesaaquestPlec,esjustificaran alPlecde

Enaquestcapítols'especifiquenlespropietatsicaracterístiquesquehandetenirelsmaterialsquehaurandeserutilitzatsenl'obra.Enel

condicionsiQuadredepreusques’haurand’acompanyaralprojectequeesredacti.

casquealgunmaterialocaracterísticanohaguésestatproudefinit,hauràdesuposarͲsequeéseldemillorqualitatqueexisteixalmercat

En cas d’executar obres sense prèvia redacció d’un nou projecte i de que es presentin unitats no incloses als Quadres de preus del

dinslasevaclasseiquehauràdecomplirlanormativatècnicavigent.Enqualsevolcas,haurandeserreconegutspelDirectord'Obra,que

Projecteesfixarancontradictòriament,d’acordambl’indicatal’apartatanteriorment,establintelPlecdecondicionsqueregiràl’execució

podrà rebutjarͲlos si no reuneixen, al seu parer, les condicions exigibles per a assolir l'objectiu al qual es dediquin, sense que el

delesobres.

Contractistatinguidretaunareclamació.

2.53. CONTROLDEQUALITAT

QuanlaDirecciód'ObrarebutgiqualsevolpartidadematerialpernoreunirlescondicionsexigidesenaquestPlec,elContractistahaurà

LaDirecciód'Obratéfacultatderealitzarelsreconeixements,comprovacionsiassaigsquecreguiadientsenqualsevolmoment,haventel

retirarͲlodel'obraenunterminidedeudies(10d),acomptardeladataqueselicomuniqui.SinohofaenaquestterminilaDirecció

Contractistad'oferirͲliassistènciahumanaimaterialnecessariperaixò.Lesdespesesdel'assistèncianoserand'abonamentespecial.

d'ObrapodràdisposarlaretiradaperoficiiacompteiriscdelContractista.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball

AquestsmaterialstindranlesdimensionsilescaracterístiquesquemarquinelsDocumentsdelProjecteoqueindiquielDirectord'Obra.

utilitzats,laDirecciód'ObraapreciaràlapossibilitatonodecorregirͲlesienfunciód'aixòdisposarà:
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Lesmesuresaadoptarperaprocediralacorrecciódelescorregibles,dinsdelterminiques'assenyali.

El Contractista proposarà a l'aprovació de la Direcció d'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposi
utilitzaripresentaràmarquesimostresdelsmaterialsaaprovar,juntamentambelscertificatsdelsassaigsianàlisisquelaDirecciód'Obra

Lesincorregibles,onlaseparacióentrecaracterístiquesobtingudesiespecificadesnocomprometilafuncionalitatnilacapacitat

creguinecessaris,fetenelslaboratorisitallersquelaDirecciód'Obraliindiqui.Lesmostresicertificatsesguardaranperalacomprovació

de servei, seran tractades a elecció de l’Administració, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i

posteriorsifosnecessari.

capacitatdeservei,oacceptadespreviacordambelContractista,ambunapenalitzacióeconòmica.

Lafixaciódelaprocedènciadelsmaterialsoelseucanviautoritzatnoseranencapcasmotiudevariaciódelspreusofertsnideltermini

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i reconstruïdes a

del'obra.

càrrecdelContractista,dinsdelterminiques'assenyali.
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EncasdenohaverͲsedefinit,perculpadelContractista,dinselterminid'un(1)mes,laprocedènciad'algunmaterial,laDirecciód'Obra
podrà fiarͲla sense que el Contractista tingui dret a reclamació dels preus oferts i podent incórrer en penalitats per retard en
l'incomplimentdelsterminis.
Noobstantaixò,totselsexàmensmésamuntprevistosnosuposenlarecepciódelsmaterialsipertantlaresponsabilitatdelContractista
nocessaràfinsquenoesrebinlesobresons'haginutilitzat.ElDirectord'Obrapotferretirar,acàrrecdelContractista,aquellsmaterials
quepresentindefectesnoobservatsanteriorment,encaraqueestiguincolͼlocats.

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministramentiemmagatzematge:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
OPERACIONSDECONTROL:

Totes les despeses per a les proves, assajos, anàlisis i altres operacions per al reconeixement dels materials aniran per compte del
ContractistafinsallímitquefixielPlecdeClàusulesAdministrativesParticularsdel'obra.
Encapcasespodranacapararniutilitzarenlesobresmaterials,laprocedèncianohagiestataprovadaprèviamentpelDirectord'Obra.La

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:

recollida dels materials a peu d'obra no implica l'admissió definitiva mentre no ho autoritzi la Direcció d'Obra. Els materials que es

Ͳ

Exponentd'hidrogenpH(UNE83952)

rebutginseranimmediatamentretiratsdel'obra.

Ͳ

Contingutdesubstànciesdissoltes(UNE83957)

Ͳ

Contingutdesulfats,expressatsenSO4(UNE83956)

L'aprovació dels materials per part del Director d'Obra no reduirà en cap cas la responsabilitat del Contractista ni per la qualitat dels

Ͳ

ContingutenióclorClͲ(UNE7178)

materialsnipelvolumoritmedesubministramentquesiguinecessarienl'obra.

Ͳ

Contingutd'hidratsdecarboni(UNE7132)

Ͳ

Contingutdesubstànciesorgàniquessolublesenèter(UNE7235)

Lautilitzaciódequalsevolmaterialrequeriràunpreavísdequinzedies(15d)unavegadaqueladocumentacióhagiestataprovadaperla
Direcciód'Obra.

3.2.MATERIALSBÀSICS
3.2.1. LÍQUIDS
3.2.1.1. NEUTRES
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Aigüesutilitzadesperalgundelsusossegüents:
Ͳ Confecciódeformigó
Ͳ Confecciódemorter
Ͳ Confecciódepastadeguix
Ͳ Regdeplantacions
Ͳ ConglomeratsdegravaͲciment,terraͲciment,gravaͲemulsió,etc.
Ͳ Humectaciódebasesosubbases
Ͳ Humectaciódepecesceràmiques,deciment,etc.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Podenserutilitzadeslesaigüespotablesilessancionadescomaacceptablesperlapràctica.
Espodenutilitzaraigüesdemarosalinesanàloguesperalaconfeccióocuratdeformigonssensearmadura.Peralaconfecciódeformigó
armatopretesatesprohibeixl'úsd'aquestesaigües,tretdelcasqueesfacinestudisespecials.
Espodràutilitzaraiguarecicladaprovinentdelrentatdelscamionsformigoneraalapròpiacentraldeformigó,semprequecompleixiles
especificacionsanteriorsilasevadensitatsigui<=1,3g/m3iladensitattotalsigui<=1,1g/cm
L'aiguaautilitzartantenelcuratcomenlapastadadelformigó,nohadecontenircapsubstànciaperjudicialenquantitatsquepuguin
afectaralespropietatsdelformigóoalaprotecciódel'armat.
Sihad'utilitzarͲseperalaconfeccióoelcuratdeformigóodemortersinohihaantecedentsdelasevautilitzacióoaquestapresenta
algundubtes'hauràdeverificarqueacompleixtotesaquestescaracterístiques:
Ͳ Exponentd'hidrogenpH(UNE83952):>=5
Ͳ Totaldesubstànciesdissoltes(UNE83957):<=15g/l(15.000ppm)
Ͳ Sulfats,expressatsenSO4Ͳ(UNE83956)
Ͳ CimenttipusSR:<=5g/l(5.000ppm)
Ͳ Altrestipusdeciment:<=1g/l(1.000ppm)
Ͳ Ióclor,expressatenClͲ(UNE7178)
Ͳ Aiguaperaformigóarmat:<=3g/l(3.000ppm)
Ͳ Aiguaperaformigópretesat:<=1g/l(1.000ppm)
Ͳ Aiguaperaformigóenmassaambarmaduradefissuració:<=3g/l(3.000ppm)
Ͳ Hidratsdecarboni(UNE7132):0
Ͳ Substànciesorgàniquessolublesenèter(UNE7235):<=15g/l(15.000ppm)
Ióclortotalaportatpercomponentsd'unformigónopotsuperar:
Ͳ Pretensat:<=0,2%pesdeciment
Ͳ Armat:<=0,4%pesdeciment
Ͳ Enmassaambarmaduradefissuració:<=0,4%pesdeciment


Encasd'utilitzaraiguapotabledelaxarxadesubministrament,noseràobligatorirealitzarelsassajosanteriors.
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
especificacionsdel'article27del'EHE.
CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Elscontrolss'handerealitzarsegonslesinstruccionsdelaDFilanormaEHE,realitzantͲselapresademostressegonslaUNE83951.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Nos'had'acceptarl'aiguaquenocompleixilesespecificacions,niperal'amasatniperalcurat.
3.2.2. GRANULATS
3.2.2.1. SORRES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0312500.

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministramentiemmagatzematge:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
Cadaremesadesorras'hadedescarregarenunazonajapreparadadesòlsec.
Lessorresdetipusdiferentss'hand'emmagatzemarperseparat.
Elsàridss'hand'emmagatzemardetalmaneraquequedinprotegitscontralacontaminació,ievitantlasevapossiblesegregació,sobretot
durantelseutransport.EsrecomanaemmagatzemarͲlossotacobertperevitarelscanvisdetemperaturadelgranulat,ienunterrenysec
inetdestinatal'apilamentdelsàrids.Lessorresd'altrestipuss'hand'emmagatzemarperseparat.

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra

4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
SORRAPERALACONFECCIÓDEFORMIGONS:
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
SORRAPERALACONFECCIÓDEMORTERS:
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RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
UNEͲEN12620:2003Áridosparahormigón.
RealDecreto314/2006,de17demarzo,porelqueseapruebaelCódigoTécnicodelaEdificaciónParte2.DocumentoBásicode
SeguridadestructuralFábricaDBͲSEͲF.
GRANULATSPROCEDENTSDERECICLATGEDERESIDUSDELACONSTRUCCIÓIDEMOLICIONS:
DecretLegislatiu1/2009,de21dejuliol,pelquals'aprovaelTextrefósdelaLleireguladoradelsresidus.
SORRESPERAALTRESUSOS:
Nohihanormativadecomplimentobligatori.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
L'entregadegranulatal'obrahad'anaracompanyadad'unfulldesubministramentproporcionatpelsubministrador,enelquehihande
constarcomamínimlessegüentsdades:
ͲIdentificaciódelsubministrador
ͲNúmerodelcertificatdemarcatgeCEoindicaciód'autoconsum
ͲNúmerodesèriedelafulladesubministrament
ͲNomdelacantera
ͲDatadellliurament
ͲNomdelpeticionari
ͲDesignaciódel'àridsegonsl'article28.2del'EHE
ͲQuantitatdegranulatsubministrat
ͲIdentificaciódelllocdesubministrament
Elfabricanthadeproporcionarlainformaciórelativaalagranulometriaialestolerànciesdel'àridsubministrat.
ElsubministradorhadeposaradisposiciódelaDFenelcasqueaquestahosolͼliciti,ladocumentaciósegüent,queacreditaelmarcatge
CE,segonselsistemad'avaluaciódeconformitataplicable,d'acordambelquedisposal'apartat7.2.1delCTE:
ͲProductesperacarreteresialtrestreballsd'obrespúbliquesiedificaciódeFuncio:Aplicacionsqueexigeixenrequisitsdeseguretatmolt
estrictes*.*Requisitsquehandeserdefinitsperlleis,reglamentsinormesadministrativesnacionalsdecadaestatmembre,
ͲProductesperaedificació,fabricaciódeproductesdeformigóprefabricat,carreteresialtrestreballsd'obrespúbliquesdeFuncio:
Aplicacionsqueexigeixenrequisitsdeseguretatmoltestrictes*.*Requisitsquehandeserdefinitsperlleis,reglamentsinormes
administrativesnacionalsdecadaestatmembre:
ͲSistema2+:DeclaraciódePrestacions
ͲProductesperaedificació,fabricaciódeproductesdeformigóprefabricat,carreteresialtrestreballsd'obrespúbliquesdeFuncio:
Aplicacionsquenoexigeixenrequisitsdeseguretatmoltestrictes*.*Requisitsquehandeserdefinitsperlleis,reglamentsinormes
administrativesnacionalsdecadaestatmembre,
ͲProductesperacarreteresialtrestreballsd'obrespúbliquesiedificaciódeFuncio:Aplicacionsquenoexigeixenrequisitsdeseguretat
moltestrictes*.*Requisitsquehandeserdefinitsperlleis,reglamentsinormesadministrativesnacionalsdecadaestatmembre:
ͲSistema4:DeclaraciódePrestacions
ElsímboldemarcatgedeconformitatCEs'had'estampard'acordamblaDirectiva93/68CEihad'estarvisiblesobreelproducteosobre
etiqueta,embalatgeodocumentaciócomercialihad'anaracompanyatdelasegüentinformació:
ͲNúmerod'identificaciódel'organismedecertificació
ͲNomomarcad'identificacióidirecciódelfabricant
ͲLesduesúltimesxifresdel'anyd'impressiódelmarcatge
ͲReferènciaalanorma(UNEͲEN12620)
ͲDescripciódelproducte(nomgenèric,material,úsprevist)
ͲDesignaciódelproducte
ͲInformaciódelescaracterístiquesessencialsaplicables
Aladocumentaciódelmarcatgehauràd'indicar:
ͲNomdellaboratoriqueharealitzatelsassajos
ͲDatad'emissiódelcertificat
ͲGarantiadequeeltractamentestadísticésl'exigitenelmarcatge
ͲEstudidefinsquejustifiquiexperimentalmentelseuús,enelcasquehihagiàridsquenocompleixenambl'article28.4.1.
L'àridreciclathad'incloureenlasevadocumentació:
ͲNaturalesadelmaterial
ͲPlantaproductoradel'àridiempresatransportistadelaruna
ͲPresènciad'impureses
ͲDetallsdelasevaprocedència
ͲAltreinformacióqueresultirellevant
OPERACIONSDECONTROL:
ElsàridshandedisposardelmarcatgeCE,detalmaneraquelacomprovaciódelasevaidoneïtatperalseuúsesfaràmitjançantun
controldocumentaldelmarcatgepertaldedeterminarelcomplimentdelesespecificacionsdelprojecteidel'article28del'EHE.
Enelcasd'àridsd'autoconsum,elConstructoroelSubministradorhad'aportaruncertificatd'assaig,decomamàximtresmesos
d'antiguitat,realitzatenunlaboratoridecontroldelscontemplatsenl'article78.2.2.1del'EHE,queverifiquielcomplimentdeles

especificacionsdel'àridsubministratrespectel'article28del'EHE.
LaDFhadepodervalorarelnivelldegarantiadeldistintiu,iencasdenodisposardesuficientinformació,hadepoderdeterminar
l'execuciódecomprovacionsmitjançantassaigs.
LaDF,amés,hadevalorarsirealitzarunainspeccióalaplantadefabricació,apoderser,abansdelsubministradel'àrid,percomprovar
laidoneïtatperalasevafabricació.Encasnecessari,laDFhadepoderrealitzarelsassaigssegüentsperaverificarlaconformitatdeles
especificacions:
ͲMatèriaorgànica(UNEͲEN1744Ͳ1).
ͲTerrossosd'argila(UNE7133).
ͲMaterialretingutpelgarbell0.063UNE(UNEEN933Ͳ2)iquesuraenunlíquiddepesespecífic2(UNEEN1744Ͳ1).
ͲCompostosdesofre(SO3)Ͳrespectealgranulatsec(UNEͲEN1744Ͳ1).
ͲSulfatssolublesenàcid(UNEͲEN1744Ͳ1).
ͲContingutd'IóCLͲ(UNEͲEN1744Ͳ1).
ͲAssaigpetrogràfic
ͲReactivitatpotencialambelsàlcalisdelciment(UNE146Ͳ507iUNE146Ͳ508).
ͲEquivalentdesorra(UNEͲEN933Ͳ8).
ͲAbsorciód'aigua(UNEͲEN1097Ͳ6).
ͲAssaigd'identificacióperraigsX.
ͲPèrduadepesambsulfatmagnèsic(UNEͲEN1367Ͳ2)
ͲAssaiggranulomètric(UNEͲEN933Ͳ2)
ͲCoeficientdefriabilitat(UNE83115)
Uncops'hagirealitzatl'apilament,s'haderealitzarunainspeccióvisual,isiesconsideranecessari,s'handeprendremostresperrealitzar
elsassaigscorresponents.
S'hadepoderacceptarlasorraquenocompleixiambelsrequisitssempreiquanmitjançantrentat,cribatgeomescla,assoleixiles
condicionsexigides.
CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Elscontrolss'handerealitzarsegonslesinstruccionsdelaDFilanormaEHE.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Nos'had'acceptarlasorraquenocompleixitoteslesespecificacionsindicadesalplecdecondicions.Silagranulometrianos'ajustaala
utilitzadaperal'establimentdelesdosificacionsaprovades,s'haurandeprojectariaprovarnovesfórmulesdetreball.
Nos'hand'utilitzaràridsfinselsqualsl'equivalentdesorrasiguiinferiora:
Ͳ70,enobressotmesesalesclassesI,IIaoIIb,inosotmesesacapclasseespecíficad'exposició
Ͳ75,enlarestadecasos
Encasquelessorresprocedentsdelmatxuqueigderoquescalcàriesoderoquesdolomítiquesquenocompleixinl'especificacióde
l'equivalentdesorra,s'handepoderacceptarsil'assaigdelblaudemetilè(UNEͲEN933Ͳ9)compleixelsegüent:
ͲPeraobresambclassegenerald'exposicióI,IIaoIIb(isenseclasseespecífica):<=0,6%enpes
ͲRestadecasos:<=0,3%enpes
Sielvalordelblaudemetilèfossuperioralsvalorsanteriors,iespresentindubtesdelapresènciad'argilaenelsfins,s'hadepoder
realitzarunassaigderajosXperalasevadeteccióiidentificació:s'hadepoderutilitzarl'àridfisilesargilessóndeltipuscaolinitaoillita,i
silespropietatsdelformigóambaquestàridsónlesmateixesquelesd'unquetinguielsmateixoscomponentsperòsenseelsfins.
S'handepoderutilitzarsorresrodades,oprocedentsderoquesmatxucades,oescòriessiderúrgiquesadequades,enlafabricacióde
formigód'úsnoestructural.
3.2.3. PEDRESPERAFONAMENTSIMURS
3.2.3.1. PEDRESPERAFORMACIÓD'ESCULLERES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0441600.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Blocdepedranatural,deformairregular,peralaconstrucciód'esculleres.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Depedragranítica
Ͳ Depedracalcària
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Larocahadeprovenirdelapròpiaexcavacióodepréstecs.Hadetenirlasuperfícierugosainos'hand'admetrelespedresarrodonides.
Hadesersana,deconstitucióhomogèniaigrauniforme.
Nohadeteniresquerdes,nius,nòduls,nirestesorgàniques.
Hadesercompacta,sensealteracionsapreciablesiestablequímicamentdavantdel'acciódelsagentsexterns,enparticulardavantde
l'aigua.
Ensercolpejadaambelmartellhadedonarunsoclar.Elsfragmentshandetenirlesarestesvives.
Lesdimensionshandeserlesadequadesalllocd'utilitzaciód'acordamblaDTilesindicacionsdelaDF.
ElpesmínimdecadablochadeserfixatperlaDTolaDF.Peral'escollerasenseclassificarésde0,5kg.
HadecomplirlescondicionsrequeridesperlaDF.
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superarͲse aquest valor, només s'ha de poder
Pàgina27|85



PROJECTECONSTRUCTIUDEL’ADEQUACIÓDELAURBANITZACIÓDEMASISAAC
T.M.dePalauͲSaverdera(AltEmpordà)




DOCUMENTNÚMERO3:PLECDECONDICIONS


utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que
compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols paralͼlels tangents a la partícula), G = espessor
(diàmetredelforatcircularmínimperonpuguipassarlapartícula),E=ample(separaciómínimaentredosplànolsparalͼlelstangentsala
partícula).
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament en tres direccions
perpendiculars.
Estabilitat:Assaigimmersióenaigua24h(NLT255):
Ͳ Fissures:Sensefissures
Ͳ Pèrduadepes:<=2%
Característiquesfonamentals:
Ͳ Densitataparentseca:>=2500kg/m3
Ͳ Absorciód'aigua(UNE83134):<=2%
Ͳ Coeficientdedesgast"LosÁngeles"(UNEͲEN1097Ͳ2):<50
Ͳ Contingutd'iósulfat(UNE7245):<12%
Ͳ Coeficientdedilataciótèrmica(C):0,000006<=C<=0,000012mm°C
Ͳ Mòduld'elasticitat:entre100000i500000kg/cm2
Ͳ Porositataparent:<=0.4%
Ͳ DuresaMohs:>=6.5
Elpesdelespedrescolͼlocadeshadeserdecomamínim10kg,ide200kgcomamàxim.Elpercentatgedepedresambunpesinferiora
100kgnopotsobrepassarel25%deltotal.
PEDRAGRANÍTICA:
Hadeprovenirderoquescristalͼlines,composadesessencialmentdequars,feldespatimica.
Hadetenirelgrafi,hadesercompacteidecoloruniforme.
Nohadetenirsímptomesdedescomposiciódelsseusfeldespatscaracterístics.
Nohadetenirgropsocomposicionsdiferentsdelarocadedimensionssuperiorsa5cm.
Resistènciaacompressió(provetacúbicade10cm):>=120N/mm2
PEDRACALCÀRIA:
Handeprovenirderoquescristalͼlinescomposadesessencialmentdecarbonatcàlcic.
NohandetenirsubstànciesextranyesquearribinacaracteritzarͲles.
Nohandeserbituminoses.
Nohandetenirargilesenexcés.
Handeproduirefervescènciesalsertractadesambàcids.
Resistènciaacompressió(provetacúbicade10cm):>=50N/mm2
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministramentiemmagatzematge:Demaneraquenoesprodueixinfragmentacions.
Siexisteixendiferentstipusdepedraal'obra,elsubministramentiemmagatzematges'hadeferindividualitzatperacadatipusdebloc.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
*OrdenFOM/1382/2002de16demayo,porlaqueseactualizandeterminadosartículosdelpliegodeprescripcionestécnicasgenerales
paraobrasdecarreterasypuentesrelativosalaconstruccióndeexplanaciones,drenajesycimentaciones.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Recepciódelinformedelapedreraautilitzar,amblessegüentsdades:
Ͳ

Classificaciógeològica.

Ͳ

Densitataparentseca.

Ͳ

Coeficientdedesgast"LosÁngeles"(UNEͲEN1097Ͳ2).

Ͳ

Estudidelamorfologia.

Ͳ

Provad'absorcióenaiguadolçaosalada(UNE83134).

Ͳ

Resistènciaal'acciódelssulfats.

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Cada2.000tdepedrautilitzada,isemprequehihagiuncanvidefrontd'explotació,s'handeferelssegüentsassaigs:
Ͳ

Coeficientdedesgast"LosÁngeles"(UNEͲEN1097Ͳ2).

Ͳ

Absorció(UNEͲEN1925).

Ͳ

Determinaciódelpesespecífic(UNEͲEN1936).

S'hadefercomamínimunavegada,elssegüentsassaigs:
Ͳ

Densitataparentseca.

Ͳ

Resistènciaal'acciódelssulfatsmagnèsicisòdic(casd'esculleresencontacteambaigua)(UNEͲEN1367Ͳ2).

Inspecciódelapedrera,uncopalmescomamínim,peracomprovarlacontinuïtatdelsfrontsdetreball.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
S'handeseguirelscriterisque,encadacas,determinilaDF.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Nos'had'autoritzarl'inicidelstreballssensequeelcontractistahagipresentatl'informedelapedrera.
Sielmaterialolapedreranocompleixentoteslesespecificacions,nos'had'autoritzarelseuús.
3.2.4. AGLOMERANTSICONGLOMERANTS
3.2.4.1. 
CALÇS
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o
hidròxidsdemagnesiiquantitatsmenorsd'òxidsdesilici,ferroialumini.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Calçaèriacàlcica(CL):
Ͳ Hidratadaenpols:CL90ͲS
Ͳ Hidratadaenpasta:CL90ͲSPL
Ͳ Calçhidràulicanatural(NHL):
Ͳ Calçhidràulicanatural2:NHL2
Ͳ Calçhidràulicanatural3,5:NHL3,5
Ͳ Calçhidràulicanatural5:NHL5
CALÇAÈRIAHIDRATADACL90:
Sicontéadditius,aquestsnohand'afectaralespropietatsdelsmorters.
Lescaracterístiquessegüentshandecomplirambelsvalorsdeclaratspelfabricant,assajatssegonslanormacorresponent,dinsdellímit
detolerànciaindicat,enelseucas.
ContingutdeCaO+MgO,segonsUNEͲEN459Ͳ2:>=90
ContingutdeMgO,segonsUNEͲEN459Ͳ2:<=5
ContingutdeSO3,segonsUNEͲEN459Ͳ2:<=2
ContingutdeCO2,segonsUNEͲEN459Ͳ2:<=4
Contingutdecalçútil,segonsUNEͲEN459Ͳ2:>=80
Midadepartículadelacalçenpols,segonsUNEͲEN459Ͳ2:
Ͳ Materialretingutaltamís0,09mm:<=7%
Ͳ Materialretingutaltamís0,2mm:<=2%
Estabilitatdevolum,segonsUNEͲEN459Ͳ2:
Ͳ Calçenpasta:compleixl'assaig
Ͳ Calçenpols:
Ͳ Mètodedereferència:<=2mm
Ͳ Mètodealternatiu:<=20mm
Penetraciódelacalçenpols,segonsUNEͲEN459Ͳ2:>10i<50mm
Contingutenairedelacalçenpols,segonsUNEͲEN459Ͳ2:<=12%
CALÇAÈRIAHIDRATADAENPASTA:
Estaràamaradaibarrejadaambaigua,enlaquantitatadientperaobtenirunapastadeconsistènciaadequadaal'úsdestinat.
Notindràgrumollsniprincipisd'aglomeració.
CALÇHIDRÀULICANATURAL:
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Lescaracterístiquessegüentshandecomplirambelsvalorsdeclaratspelfabricant,assajatssegonslanormacorresponent,dinsdellímit
detolerànciaindicat,enelseucas.
ContingutdeSO3,segonsUNEͲEN459Ͳ2:=<2
Contingutdecalçútil,segonsUNEͲEN459Ͳ2:
Ͳ CalçdeltipusNHL2:>=35
Ͳ CalçdeltipusNHL3,5:>=25
Ͳ CalçdeltipusNHL5:>=15
Resistènciaacompressió,segonsUNEͲEN459Ͳ2:
Ͳ CalçdeltipusNHL2:>=2a<=10Mpa,als28dies
Ͳ CalçdeltipusNHL3,5:>=3,5a<=10Mpa,als28dies
Ͳ CalçdeltipusNHL5:
Ͳ Als7dies:>=2MPa
Ͳ Als28dies:>=5a<=15MPa
Tempsd'adormiment,segonsUNEͲEN459Ͳ2:
Ͳ Inicial:>1h
Ͳ Final:
Ͳ CalçdeltipusNHL2:<=40h
Ͳ CalçdeltipusNHL3,5:<=30h
Ͳ CalçdeltipusNHL5:<=15h
ContingutenairesegonsUNEͲEN459Ͳ2:<=5%
Estabilitatdevolum,segonsUNEͲEN459Ͳ2:
Ͳ Mètodedereferència:<=2mm
Ͳ Mètodealternatiu:<=20mm
Midadepartícula,segonsUNEͲEN459Ͳ2:
Ͳ Materialretingutaltamís0,09mm:<=15%
Ͳ Materialretingutaltamís0,2mm:<=2%
Penetració,segonsUNEͲEN459Ͳ2:>10i<50mm
CALÇPERAESTABILITZACIÓDETERRESENCARRETERES:
S'utilitzarancalçsaèriesvivesdeltipusCL90ͲQicalçsaèrieshidratadesdeltipusCL90ͲS.
Tindranunaspectehomogeniinounestatgrumollósoaglomerat.
Compliranlesespecificacionsdelataula200.1del'article200delPG3,determinadessegonslanormaUNEͲEN459Ͳ2.
Contingutd'aigualliuredelescalçshidratades,segonsUNEͲEN459Ͳ2:<2%enpes.
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid
transvasamentasitgesd'emmagatzematge.Aquesteshandeserestanques.
Alesobresdepocvolumelsubministramentpodràserensacs,demaneraquenoexperimentialteraciódelessevescaracterístiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de
seguretathandeserlesrecomanadesoficialmento,enelseudefecte,lesfacilitadespelsubministrador.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
UNEͲEN459Ͳ1:2011Calesparalaconstrucción.Parte1:Definiciones,especificacionesycriteriosdeconformidad.
*UNEͲEN459Ͳ2:2011Calesparalaconstrucción.Parte2:Métodosdeensayo.
*UNEͲEN459Ͳ3:2012Calesparalaconstrucción.Parte3:Evaluacióndelaconformidad.
CALÇPERAESTABILITZACIÓDETERRESENCARRETERES:
Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
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
sistemasdecontencióndevehículos.
*UNE80502:2014Calesvivasohidratadasutilizadasenlamejoray/oestabilizacióndesuelos.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
ElsubministradorhadeposaradisposiciódelaDFenelcasqueaquestahosolͼliciti,ladocumentaciósegüent,queacreditaelmarcatge
CE,segonselsistemad'avaluaciódeconformitataplicable,d'acordambelquedisposal'apartat7.2.1delCTE:

ͲProductesperapreparaciódeconglomerantperamortersderamdepaleta,arrebossatilliscat,peralafabricaciód'altresproductesde
construccióiperaaplicacionsenenginyeriacivil:
ͲSistema2+:DeclaraciódePrestacions
Peracadaremesacaldràunalbaràambunadocumentacióannexaiunfulldecaracterístiques.
Al'embalatge,obéal'albaràdelliurament,hihadeconstarcomamínimlasegüentinformació:
Ͳ

Nomomarcacomercialiadreçadelfabricant

Ͳ

ReferènciaalanormaUNEͲEN459Ͳ1

Ͳ

Designaciódelacalçsegonsl'apartat4del'esmentadanorma

Ͳ

Datadesubministramentidefabricació

Ͳ

Designaciócomercialitipusdecalç

Ͳ

Identificaciódelvehicledetransport

Ͳ

Referènciadelacomanda

Ͳ

Quantitatsubministrada

Ͳ

Nomiadreçadelcompradoridestí

Ͳ

Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca,

Ͳ

Instruccionsdetreballsifosnecessari

Ͳ

Informaciódeseguretatsifosnecessària

Ͳ

HandeportarelmarcatCEdeconformitatambelquedisposenelsReialsDecrets1630/1992de29dedesembrei1328/1995de28

segellodistintiudequalitat

dejuliolonhadeconstar,comamínim:
Ͳ

Numeroidentificadordelorganismenotificat

Ͳ

Nomiadreçadelfabricant

Ͳ

Elsdosdarrersdígitsdeladatademarcatge

Ͳ

Numerodelcertificatdeconformitat

Ͳ

Referènciaal'UNEEN459Ͳ1

Ͳ

Descripciódelproducte

Ͳ

Informaciósobreelsrequisitsessencials.

Alfulldecaracterístiqueshihadefiguraralmenys:
Ͳ

Referènciadelalbarà

Ͳ

Denominaciócomercialitipusdecalç

Ͳ

Contingutd'òxidsdecalciimagnesi

Ͳ

Contingutdediòxidsdecarboni
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Ͳ

Finor

Ͳ

Reactivitat

OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els
documentsqueacompanyenelmarcatgeCEsónconformealesespecificacionsexigides.

Ͳ

Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents
assaigsdecontrolderecepció,segonsUNEͲEN459Ͳ2:
Ͳ

Ͳ

Contingutd'òxidsdecalciimagnesi

Ͳ

Contingutdediòxiddecarboni

Ͳ

ContingutdecalçútilCa(Oh)2

Ͳ

Midadepartícula

Controladdicionalquanlacalçhaestatemmagatzemadaencondicionsatmosfèriquesnormalsdurantunperíodesuperiora2mesos,
o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra
representativadelacalçemmagatzemadaesrealitzaranelssegüentsassaigs:
Ͳ

Contingutdediòxiddecarboni

Ͳ

Midadepartícula

Elsmètodesd'assaigsesdescriuenalaUNEͲEN459Ͳ2.
CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Lesmostress'handeprendresegonsl'indicatal'article200delPG3ielscriterisqueexposilaDF.
Esconsideracomunlot,ques'acceptaràorebutjaràenbloc:
Ͳ

Laquantitatdecalçdelamateixaclasseiprocedènciarebudamensualment.

Ͳ

Simensualmentesrebenmésde200t,ellotseràaquestaquantitatofracció.

Decadalotesprendranduesmostres,segonselprocedimentindicatalanormaUNEͲEN459Ͳ2.Unaperrealitzarelsassaigsdecontrolde
recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
terceramostrasielsubministradordecalçhosolͼlicita.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
LaDFhad'indicarlesmesuresaadoptarenelcasquenoescompleixinlesespecificacionsestablertesalplec.
Laremesanos'had'acceptarsi,enelmomentd'obrirelrecipientquelacontéapareixenestatgrumollósoaglomerat.
3.2.5. FORMIGONSDECOMPRA
3.2.5.1. FORMIGONSESTRUCTURALSENMASSA
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0641080.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Formigóambosenseaddicions(cendresvolantsofumdesílice),elaboratenunacentralformigoneralegalmentautoritzadad'acordamb
eltítol4t.delallei21/1992de16dejuliold'indústriaielRealDecret697/1995de28d'abril.

CARACTERÍSTIQUESDELSFORMIGONSD'ÚSESTRUCTURAL:
Elscomponentsdelformigó,lasevadosificació,elprocésdefabricacióieltransporthand'estard'acordamblesprescripcionsdel'EHEͲ
08.
Ladesignaciódelformigófabricatencentralespotferperpropietatsoperdosificacióis'expressarà,comamínim,lasegüentinformació:
Ͳ Consistència
Ͳ Grandàriamàximadelgranulat
Ͳ Tipusd'ambientalques'exposaràelformigó
Ͳ Resistènciacaracterísticaacompressióperalsformigonsdesignatsperpropietats
Ͳ Contingutdecimentexpressatenkg/m3,peralsformigonsdesignatsperdosificació
Ͳ Laindicaciódel'úsestructuralquehadetenirelformigó:enmassa,armatopretesat
Ladesignacióperpropietatss'hadeferd'acordambelformat:TͲR/C/TM/A
Ͳ T:IndicatiuqueseràHMperalformigóenmassa,HApelformigóarmat,iHPperalformigópretesat
Ͳ R:Resistènciacaracterísticaacompressió,enN/mm2(20Ͳ25Ͳ30Ͳ35Ͳ40Ͳ45Ͳ50Ͳ55Ͳ60Ͳ70Ͳ80Ͳ90Ͳ100)
Ͳ C:Lletraindicativadeltipusdeconsistència:LLíquida,Ffluida,Btova,PplàsticaiSseca
Ͳ TM:Grandàriamàximadelgranulatenmm.
Ͳ A:Designaciódel'ambientalques'exposaràelformigó
Enelsformigonsdesignatsperpropietats,elsubministradorhad'establirlacomposiciódelamescladelformigó,garantintalpeticionari
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivadesdeltipusd'ambientespecificat(contingutdecimentirelacióaigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de
grandàriamàximadelgranulat,consistènciaicontingutencimentpermetrecúbicdeformigó,ielsubministradorleshauràdegarantir,
indicanttambé,larelacióaigua/cimentquehaemprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministradorhagid'aportar,s'hand'especificarabansdel'inicidelsubministrament.
Elformigóhadecompliramblesexigènciesdequalitatqueestableixl'article37.2.3delanormaEHEͲ08.
Sielformigóestàdestinataunaobraambarmadurespretesades,podràcontindrecendresvolantssensequeaquestesexcedeixinel20%
delpesdelciment,isiestractadefumdesilicinopodràexcedirel10%
Sielformigóestàdestinataobresdeformigóenmassaoarmat,laDFpotautoritzarl'usdecendresvolantsofumdesiliciperlaseva
confecció.Enestructuresd'edificació,sis'utilitzencendresvolantsnohandesuperarel35%delpesdelciment.Sis'utilitzafumdesilicino
hadesuperarel10%delpesdelciment.Laquantitatmínimadeciments'especificaal'article37.3.2delanormaEHEͲ08
Lacentralquesubministriformigóambcendresvolantsrealitzaràuncontrolsobrelaproducciósegonsl'art.30delanormaEHEͲ08iha
deposarelsresultatsdel'anàlisial'abastdelaDF,odisposaràd'undistintiudequalitatoficialmentreconegut
LescendresvolantshandecomplirenqualsevolcaslesespecificacionsdelanormaUNE_EN450.
Elsadditiushaurandeserdeltipusqueestableixl'article29.2del'EHEͲ08icomplirl'UNEEN934Ͳ2
Encapcaslaproporcióenpesdel'additiunohadesuperarel5%delpesdelcimentutilitzat.
Classificaciódelsformigonsperlasevaresistènciaacompressió:
Ͳ Sifck<=50N/mm2,resistènciastandard
Ͳ Sifck>50N/mm2,altaresistència
Sinoesdisposamésquederesultatsa28diesd'edat,espodranadmetrecomavalorsderesistènciaajdiesd'edatelsvalorsresultants
delafórmulasegüent:
Ͳ fcm(t)=ßcc(t)ͼfcm
Ͳ ßcc=exps[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:
coeficientenfunciódeltipusdeciment(=0,2peracimentsd'altaresistènciaiendurimentràpid(CEM42,5R,CEM52,5R),=0,25pera
cimentsnormalsid'endurimentràpid(CEM32,5R,CEM42,5),=0,38peracimentsd'endurimentlent(CEM32,25))).
Valormínimdelaresistència:
Ͳ Formigonsenmassa>=20N/mm2
Ͳ Formigonsarmatsopretesats>=25N/mm2
Tipusdeciment:
Ͳ Formigóenmassa:CimentscomunsexcepteelstipusCEMII/AͲQ,CEMII/BͲQ,CEMII/AͲW,CEMII/BͲW,CEMII/AͲT,CEMII/BͲTiCEM
III/C(UNEͲEN197Ͳ1),CimentsperausosespecialsESPVIͲ1(UNE80307)
Ͳ Formigóarmat:CimentscomunsexcepteelstipusCEMII/AͲQ,CEMII/BͲQ,CEMII/AͲW,CEMII/BͲW,CEMII/AͲT,CEMII/BͲT,CEMIII/C
iCEMV/B(UNEͲEN197Ͳ1)
Ͳ Formigópretesat:CimentscomunstipusCEMI,CEMII/AͲD,CEMII/AͲV,CEMII/AͲPiCEMII/AͲM(V,P)(UNEͲEN197Ͳ1)
Ͳ Esconsiderainclòsdinsdelscimentscomunselscimentsblancs(UNE80305)
Ͳ Esconsidereninclososelscimentsdecaracterístiquesaddicionalscomelsresistentsalssulfatsi/oal'aiguademar(UNE80303Ͳ1iUNE
80303Ͳ2),ielsdebaixcalord'hidratació(UNEͲEN14216)
Classedelciment:32,5N
Densitatsdelsformigons:
Ͳ Formigonsenmassa(HM):
Ͳ 2.300kg/m3sifck<=50N/mm2
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Ͳ 2.400kg/m3sifck>50N/mm2
Ͳ Formigonsarmatsipretensats(HAͲHP):2500kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHEͲ08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a).Laquantitatmínimadecimentconsideranteltipusd'exposiciómésfavorablehadeser:
Ͳ Obresdeformigóenmassa:>=200kg/m3
Ͳ Obresdeformigóarmat:>=250kg/m3
Ͳ Obresdeformigópretesat:>=275kg/m3
Ͳ Atoteslesobres:<=500kg/m3
Larelacióaigua/cimenthad'estard'acordamblesprescripcionsdelanormaEHEͲ08,enfunciódelaclassed'exposició(taula37.3.2.a).La
relacióaigua/cimentconsideranteltipusd'exposiciómésfavorablehadeser:
Ͳ Formigóenmassa:<=0,65
Ͳ Formigóarmat:<=0,65
Ͳ Formigópretesat:<=0,60
Assentamentenelcond'Abrams(UNEEN12350Ͳ2):
Ͳ Consistènciaseca:0Ͳ2cm
Ͳ Consistènciaplàstica:3Ͳ5cm
Ͳ Consistènciatova:6Ͳ9cm
Ͳ Consistènciafluida:10Ͳ15cm
Ͳ Consistèncialíquida:16Ͳ20cm
Laconsistència(L)líquidanomésespodràaconseguirmitjançantadditiusuperfluidificant
Ióclortotalaportatpercomponentsd'unformigónopotsuperar:
Ͳ Pretensat:<=0,2%pesdeciment
Ͳ Armat:<=0,4%pesdeciment
Ͳ Enmassaambarmaduradefissuració:<=0,4%pesdeciment
Quantitattotaldefins(sedàs0,063)alformigó,corresponentsalsgranulatsialciment:
Ͳ Sil'aiguaésstandard:<175kg/m3
Ͳ Sil'aiguaésreciclada:<185kg/m3
Toleràncies:
Ͳ Assentamentenelcond'Abrams:
Ͳ Consistènciaseca:Nul
Ͳ Consistènciaplàsticaotova:±1cm
Ͳ Consistènciafluida:±2cm
Ͳ Consistèncialíquida:±2cm
FORMIGONSPERAPILOTSFORMIGONATS"INSITU"
Tamanymàximdelgranulat.Elméspetitdelssegüentsvalors:
Ͳ <=32mm
Ͳ <=1/4separacióentrebarresd'acerlongitudinals
Dosificacionsdepastat:
Ͳ Contingutdeciment:
Ͳ Formigonsabocatsensec:>=325kg/m3
Ͳ Formigonssubmergits:>=375kg/m3
Ͳ RelacióaiguaͲciment(A/C):<0,6
Ͳ Contingutdefinsd<0,125(cimentinclòs):
Ͳ Granulatgruixutd>8mm:>=400kg/m3
Ͳ Granulatgruixutd<=8mm:>=450kg/m3
Consistènciadelformigó:
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦Assentamentcon¦Condicions¦
¦d'Abrams(mm)¦d'ús¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦130<=H<=180¦ͲFormigóabocatensec¦
¦H>=160¦ͲFormigóbombejat,submergito¦
¦¦abocatsotaaiguaambtubtremie¦
¦H>=180¦ͲFormigósubmergit,abocatsota¦
¦¦fluidestabilitzadorambtubtremie¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
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'evitarembussosalstubsdeformigonar.
FORMIGONSPERAPANTALLESFORMIGONADES"INSITU"
Contingutmímindecimentenfunciódelagrandàriamàximadelgranulat:
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+

¦Grandària¦Contingut¦
¦màximadel¦mínimde¦
¦granulat(mm)¦ciment(kg)¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦32¦350¦
¦25¦370¦
¦20¦385¦
¦16¦400¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Grandàriamàximadelgranulat.Elméspetitdelssegüentsvalors:
Ͳ <=32mm
Ͳ <=1/4separacióentrebarresd'acerlongitudinals
Dosificacionsdepastat:
Ͳ Contingutdecimentenpantallescontínuesdeformigóarmat:
Ͳ Formigonsabocatsensec:>=325kg/m3
Ͳ Formigonssubmergits:>=375kg/m3
Ͳ RelacióaiguaͲciment:0,45<A/C<0,6
Ͳ Contingutdefinsd<=0,125mm(cimentinclòs):
Ͳ GranulatgruixutD<=16mm:<=450kg/m3
Ͳ GranulatgruixutD>16mm:=400kg/m3
Ͳ Assentamentalcond'Abrams:160<A<220mm
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'evitarembussosalstubsdeformigonar.
FORMIGÓPERAPAVIMENTS
LafabricaciódelformigónoespodràiniciarfinsquelaDFnohagiaprovatlafórmuladetreballielcorresponenttramdeprova(apartat
d'execució).Aquestafórmulainclourà:
Ͳ Laidentificaciódecadafracciód'àridilasevaproporcióponderalensec
Ͳ Lagranulometriadelamesclad'àridsperalstamisos40mm;25mm;20mm;12,5mm;8mm;4mm;2mm;1mm;0,500mm;0,250
mm;0,125mm;i0,063mmUNEEN933Ͳ2.
Ͳ Ladosificaciódeciment,aiguai,siéselcasdecadaadditiu,referidesaamassada
Ͳ Laresistènciacaracterísticaaflexotraccióa7ia28dies.
Ͳ Laconsistènciadelformigófresc,ielcontingutd'aireocluït.
Elpestotaldepartículesquepassenpeltamís0,125mmUNEEN933Ͳ2noseràmajorde450kg/m3,inclòselciment.
Contingutdeciment:>=300kg/m3
Relacióaigua/ciment:<=0,46
Assentamentenelcond'Abrams(UNE83313):2Ͳ6cm
Proporciód'aireocluït(UNE83315):<=6%
Enzonessotmesesanevadesogeladesseràobligatòrialautilitzaciód'uninclusord'aire,ienaquestcas,laproporciód'aireocluitenel
formigófrescnoseràinferioral4,5%envolum.
Toleràncies:
Ͳ Assentamentenelcond'Abrams:±1cm
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Encamionsformigonera.
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:Noespotemmagatzemar.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
PILOTSIPANTALLESFORMIGONADES"INSITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
SeguridadestructuralDBͲSE.
FORMIGÓPERAPAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales
paraobrasdecarreterasypuentes,relativosafirmesypavimentos.

5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
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CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
Elsubministradorhadelliurarambcadacàrregaunfullonconstin,comamínim,lesdadessegüents:
Ͳ

Identificaciódelsubministrador

Ͳ

Númerodesèriedelafulladesubministrament

Ͳ

Dataihoradelliurament

Ͳ

Nomdelacentraldeformigó

Ͳ

Identificaciódelpeticionari

Ͳ

Quantitatdeformigósubministrat

Ͳ

Formigonsdesignatsperpropietatsd'acordal'art.39.2del'EHEͲ08,indicantcomamínim:
Ͳ

Ͳ

Resistènciaalacompressió

Ͳ

Tipusdeconsistència

Ͳ

Grandàriamàximadelgranulat

Ͳ

Tipusd'ambientsegonslataula8.2.2del'EHEͲ08

Abansdelinicidel'obra,isemprequesiguinecessarisegonsl'article37.3.3delanormaEHEͲ08,esrealitzaràl'assaigdelafondàriade
penetraciód'aiguasotapressió,segonsUNEEN12390Ͳ8.
Inspeccionsnoperiòdiquesalaplantapertenirconstànciaqueesfabricaelformigóambladosificaciócorrecte.
Peratoteslesamassadesesduràatermeelcorresponentcontroldelescondicionsdesubministrament.
Controlestadísticdelaresistència(EHEͲ08):Peraformigonssensedistintiudequalitat,esrealitzaranlotsdecontroldecomamàxim:
Ͳ

Volumdeformigonament:<=100m3

Ͳ

Elementsogrupsd'elementsquetreballenacompressió:

Ͳ

Elementsogrupsd'elementsquetreballenaflexió:

Ͳ

Massissos:

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Tempsdeformigonament<=2setmanes;superfícieconstruïda<=500m2;Nombredeplantes<=2

Tempsdeformigonament<=2setmanes;superfícieconstruïda<=1000m2;Nombredeplantes<=2

Tempsdeformigonament<=1setmana

Elnúmerodelotsnoseràinferiora3.Toteslespastadesd'unlotprocedirandelmateixsubministrador,itindranlamateixadosificació.
Encasdedisposard'undistintiuoficialmentreconegut,espodranaugmentarelsvalorsanteriorsmultiplicantͲlosper2oper5,enfunció

Formigonsdesignatsperdosificaciód'acordal'art.39.2del'EHEͲ08,indicantcomamínim:

delnivelldegarantiaperalques'haefectuatelreconeixement,conformeal'article81del'EHEͲ08.

Ͳ

Contingutdecimentperm3

Control 100x100 (EHEͲ08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La

Ͳ

Relacióaigua/ciment

Ͳ

Tipus,classeimarcadelciment

Ͳ

Contingutenaddicions

Ͳ

Contingutenadditius

Ͳ

Tipusd'additiusegonsUNE_EN934Ͳ2,sin'hiha

Ͳ

Procedènciaiquantitatdelesaddicionsoindicacióquenoenté

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la
resistènciacaracterísticareal.
Control indirecte de la resistència (EHEͲ08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegutiques'utilitzinen:
Ͳ

Elementsd'edificisdevivendesd'unaoduesplantes,ambllumsinferiorsa6,00metres

Ͳ

Elementsd'edificisdevivendesdefinsa4plantes,quetreballinaflexió,ambllumsinferiorsa6,00metres

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

Ͳ

Identificaciódelciment,additiusiaddicions

superiora10N/mm2.

Ͳ

Designacióespecíficadelllocdesubministrament

LaDFpodràeximirlarealitzaciódelsassaigscaracterísticsdedosificacióquanelformigóqueesvagiasubministrarestiguienpossessió

Ͳ

Identificaciódelcamióidelapersonaquefaladescàrrega

d'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,oquanesdisposid'uncertificatdedosificacióambunaantiguitatmàximade6mesos.

Ͳ

Horalímitd'usdelformigó

OPERACIONSDECONTROLENFORMIGÓPERAPAVIMENTS:

OPERACIONSDECONTROLENFORMIGÓESTRUCTURAL:

Determinaciódelafórmuladetreball.Peracadadosificacióanalitzadaesrealitzarà:

Determinaciódeladosificació(siéselcas)mitjançantassaigsprevisdelaboratori.Peracadadosificacióestudiadaesrealitzaran3series

Ͳ

de4provetes,procedentsde3pastadesfabricadesalacentral.2provetess'assajaranacompressióilesaltres2al'assaigdepenetració
d'aigua.

Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la
resistènciaaflexotraccióa7ia28dies(UNE83305)i,siéselcas,elcontingutd'aireocluit(UNEEN12350Ͳ7).

Silaresistènciamitjaa7diesresultéssuperioral80%del'especificadaa28dies,inos'haguessinobtingutresultatsdelcontingutd'aire

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigóesrealitzaran 6 sèries de 2provetes que

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

s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390Ͳ3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central

contrari,s'hauràd'esperarals28diesis'introduiranlesmodificacionsnecessàriesenladosificació,iesrepetiranelsassaigsderesistència.

certificada,oesdisposadesuficientexperiènciaenelseuús.

Controldefabricacióirecepció.
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Ͳ

Inspecciónosistemàticaalaplantadefabricaciódelformigó

Ͳ

Formigonsambdistintiusdequalitatoficialmentreconegutsconformeal'article81del'EHEͲ08:N>=1

Ͳ

Peracadafracciód'àrid,abansdel'entradaalmesclador,esrealitzaranamblafreqüènciaindicada,elssegüentsassaigs:

Ͳ

Altrescasos:N>=4

Ͳ

Comamínim2copsaldia,1pelmatíiunaltreperlatarda:

Ͳ

ResistènciacaracterísticaespecificadaenprojecteFck(N/mm2):>=50

Ͳ

Assaiggranulomètric(UNEͲEN933Ͳ1)

Ͳ

Formigonsambdistintiusdequalitatoficialmentreconegutsconformeal'article81del'EHEͲ08:N>=2

Ͳ

Equivalentdesorradel'àridfi(UNEEN933Ͳ8)

Ͳ

Altrescasos:N>=6

Ͳ

Terrossosd'argila(UNE7133)

Ͳ

Índexdellenquesdel'àridgros(UNEEN933Ͳ3)

Ͳ

Proporciódefinsquepassenpeltamís0,063mm(UNEEN933Ͳ2)

Lapresademostresesrealitzaràaleatòriamententrelespastadesdel'obrasotmesaacontrol.Uncopefectuatselsassaigs,s'ordenaran
elsvalorsmitjos,xi,delesdeterminacionsderesistènciaobtingudesperacadascunadelesNpastadescontrolades:x1<=x2<=...<=xn
Enelscasosenqueelformigóestiguienpossessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,s'acceptaràquanxi>=fck.Amés,es
consideraràcomuncontrold'identificació,pertantelscriterisd'acceptacióenaquestcastenenperobjectecomprovarlapertinençadel

Ͳ

Comamínim1copalmes,isemprequeescanviïdeprocedènciaelsubministrament:

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia

Ͳ

CoeficientdeLosÁngelesdel'àridgros(UNEEN1097Ͳ2)

moltexigent.

Ͳ

Substànciesperjudicials(EHE)

Sielformigónodisposadedistintiu,s'acceptaràsi:

Ͳ

Sobreunamostradelamesclad'àridsesrealitzaràcadadiaunassaiggranulomètric(UNEEN933Ͳ1)

f(x)=xK2rN>=fck

Ͳ

Comprovaciódel'exactituddelesbàsculesdedosificacióuncopcada15dies.

on:

Ͳ

Inspeccióvisualdelformigóencadaelementdetransporticomprovaciódelatemperatura.

Ͳ

f(x)Funciód'acceptació

Ͳ

Recepciódelfulldesubministramentdelformigó,peracadapartida.

Ͳ

xValormigdelsresultatsobtingutsenlesNpastadesassajades

Ͳ

Escontrolarancomamínim2copsaldia(matíitarda):

Ͳ

K2Coeficient:

Ͳ

Contingutd'aireocluïtenelformigó(UNE83315)

Coeficient:

Ͳ

Consistència(UNE83313)

Ͳ

Ͳ

Fabricaciódeprovetesperaassaigaflexotracció(UNE83301)

Númerodepastades:
Ͳ

3pastades:K21,02;K3:0,85

CRITERISDEPRESADEMOSTRESENFORMIGÓESTRUCTURAL:

Ͳ

4pastades:K20,82;K3:0,67

Elscontrolss'handerealitzarsegonslesinstruccionsdelaDFilanormaEHE.

Ͳ

5pastades:K20,72;K3:0,55

CRITERISDEPRESADEMOSTRESENFORMIGÓPERAPAVIMENTS:

Ͳ

6pastades:K20,66;K3:0,43

Esseguiranelscriterisqueencadacas,indiquilaDF.Cadasèriedeprovetesesprendràd'amassadesdiferents.

Ͳ

rN:Valordelrecorregutmostraldefinitcoma:rN=x(N)x(1)

Quans'indicaunafreqüènciatemporalde2assaigsperdia,esrealitzaràunpelmatiil'altreperlatarda.

Ͳ

x(1):ValormínimdelsresultatsobtingutsenlesúltimesNpastades

INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT,ENFORMIGÓESTRUCTURAL:

Ͳ

x(N):ValormàximdelsresultatsobtingutsenlesúltimesNpastades

Nos'had'acceptarelsubministramentdeformigóquenoarribiidentificatsegonslescondicionsdelplec.

Ͳ

fck:Valordelaresistènciacaracterísticaespecificadaenelprojecte

Controlestadístic:Laconformitatdellotenrelacióalaresistènciaescomprovaràapartirdelsvalorsmitjosdelsresultatsobtingutssobre

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

2provetesagafadesdecadaunadelesNpastadescontroladesd'acordamb:

mateixacentraldeformigópreparat,enelsqueescontrolenal'obramésde36pastadesdelmateixformigó,s'acceptaràsi:f(x(1))=x(1)

Ͳ

ResistènciacaracterísticaespecificadaenprojecteFck(N/mm2):<=30

K3s35*>=fck.

Ͳ

Formigonsambdistintiusdequalitatoficialmentreconegutsconformeal'article81del'EHEͲ08:N>=1

On:s35*Desviaciótípicamostral,corresponentalesúltimes35pastades

Ͳ

Altrescasos:N>=3

Ͳ

ResistènciacaracterísticaespecificadaenprojecteFck(N/mm2):>=35i<=50

Quanlaconsistèncias'hagidefinitpelseutipus,segonsl'art.31.5,s'acceptaràelformigósilamitjanaaritmèticadelsdosvalorsobtinguts
estàcompresadinsdelintervalcorresponent.
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Sis'hadefinitpelseuassentament,s'acceptaràelformigóquanlamitjanadelsdosvalorsestiguicompresadinsdelatolerànciaexigida.
Elincomplimentd'aquestscriterissuposaràelrebuigdelapastada.

Laresistènciadecadapastadaaunadeterminadaedat,esdeterminaràcomamitjanadelesresistènciesdelesprovetesfabricadesamb
unformigódelapastadaenqüestióiassajadesal'edatdeterminada.Apartirdelamínimaresistènciaobtingudaenqualsevolpastadadel
lot,espodràestimarlacaracterísticamultiplicantaquellaperuncoeficientdonatperlataulasegüent:

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, arrodonintͲse n per excés. Si el número de pastades a

Coeficient(Enfunciódelnombredesèriesqueformenellot):

controlarésigualoinferiora20,fc,realseràelvalordelaresistènciadelapastadamésbaixatrobadaalasèrie.

Ͳ

2sèries:0,88

S'acceptaràquan:fc,real>=fck

Ͳ

3sèries:0,91

Controlindirecte:S'acceptaràelformigósubministratquanescompleixialavegadaque:

Ͳ

4sèries:0,93

Ͳ

Elsresultatsdelsassaigsdeconsistènciacompleixenambelsapartatsanteriors

Ͳ

5sèries:0,95

Ͳ

Esmantélavigènciadeldistintiudequalitatdelformigódurantlatotalitatdelsubministrament

Ͳ

6sèries:0,96

Ͳ

Esmantélavigènciadelreconeixementoficialdeldistintiudequalitat

Quanl'assentamentenelcond'Abramsnos'ajustialsvalorsespecificatsalafórmuladetreball,esrebutjaràelcamiócontrolat.

INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENTENFORMIGÓPERAPAVIMENTS:
Ͳ

Interpretaciódelsassaigscaracterístics:

Silaresistènciacaracterísticaa7diesresultasuperioral80%del'especificadaa28dies,ielsresultatsdelcontingutd'aireocluitidela
consistènciaestrobendinsdelslímitsestablerts,espodràiniciareltramdeprovaambelformigócorresponent.Encascontrari,s'haurà
d'esperaralsresultatsa28diesi,enelseucas,s'introduiranelsajustosnecessarisaladosificació,repetintͲseelsassaigscaracterístics.
Ͳ

Interpretaciódelsassaigsdecontrolderesistència:

Ͳ

Ellots'acceptasilaresistènciacaracterísticaa28dieséssuperioral'exigida.Enaltrecas:
Ͳ

Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
PrescripcionsTècniquesParticulars,osolͼlicitarlarealitzaciód'assaigsd'informació.Aquestessancionsnopodranserinferiorsa
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressadesambduesenproporció.

Ͳ
Ͳ

Siestàpersotadel90%,esrealitzaran,acàrrecdelcontractista,elscorresponentsassaigsd'informació.

Assaigsd'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)aedatde56dies.Laconservaciódelstestimonisdurantles48horesanteriorsal'assaigesrealitzaràsegonslanormaUNE83302.
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'acceptasilaresistènciamitjanadellotéssuperior.Encasd'incompliment,caldistingirtrescasos:
Ͳ
Ͳ

Sifosinferioraell,perònoalseu90%,s'aplicaranallotlessancionsprevistesenelPlecdePrescripcionsTècniquesParticulars.
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
PrescripcionsTècniquesParticulars,obéordenarlademoliciódellotilasevareconstrucció,acàrrecdelContractista.

Ͳ

Sifosinferioralseu70%esdemoliràellotiesreconstruirà,acàrrecdelContractista.

Lessancionsreferidesnopodranserinferiorsal'aplicaciód'unapenalitzacióalpreuunitaridellot,laquantiadelqualsiguiigualaldoble
delamermaderesistència,expressadesambduesenproporció.

3.2.5.2. FORMIGONSESTRUCTURALSPERARMAR
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B065E76B.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Formigóambosenseaddicions(cendresvolantsofumdesílice),elaboratenunacentralformigoneralegalmentautoritzadad'acordamb
eltítol4t.delallei21/1992de16dejuliold'indústriaielRealDecret697/1995de28d'abril.
CARACTERÍSTIQUESDELSFORMIGONSD'ÚSESTRUCTURAL:
Elscomponentsdelformigó,lasevadosificació,elprocésdefabricacióieltransporthand'estard'acordamblesprescripcionsdel'EHEͲ
08.
Ladesignaciódelformigófabricatencentralespotferperpropietatsoperdosificacióis'expressarà,comamínim,lasegüentinformació:
Ͳ Consistència
Ͳ Grandàriamàximadelgranulat
Ͳ Tipusd'ambientalques'exposaràelformigó
Ͳ Resistènciacaracterísticaacompressióperalsformigonsdesignatsperpropietats
Ͳ Contingutdecimentexpressatenkg/m3,peralsformigonsdesignatsperdosificació
Ͳ Laindicaciódel'úsestructuralquehadetenirelformigó:enmassa,armatopretesat
Ladesignacióperpropietatss'hadeferd'acordambelformat:TͲR/C/TM/A
Ͳ T:IndicatiuqueseràHMperalformigóenmassa,HApelformigóarmat,iHPperalformigópretesat
Ͳ R:Resistènciacaracterísticaacompressió,enN/mm2(20Ͳ25Ͳ30Ͳ35Ͳ40Ͳ45Ͳ50Ͳ55Ͳ60Ͳ70Ͳ80Ͳ90Ͳ100)
Ͳ C:Lletraindicativadeltipusdeconsistència:LLíquida,Ffluida,Btova,PplàsticaiSseca
Ͳ TM:Grandàriamàximadelgranulatenmm.
Ͳ A:Designaciódel'ambientalques'exposaràelformigó
Enelsformigonsdesignatsperpropietats,elsubministradorhad'establirlacomposiciódelamescladelformigó,garantintalpeticionari
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivadesdeltipusd'ambientespecificat(contingutdecimentirelacióaigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de
grandàriamàximadelgranulat,consistènciaicontingutencimentpermetrecúbicdeformigó,ielsubministradorleshauràdegarantir,
indicanttambé,larelacióaigua/cimentquehaemprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministradorhagid'aportar,s'hand'especificarabansdel'inicidelsubministrament.
Elformigóhadecompliramblesexigènciesdequalitatqueestableixl'article37.2.3delanormaEHEͲ08.
Sielformigóestàdestinataunaobraambarmadurespretesades,podràcontindrecendresvolantssensequeaquestesexcedeixinel20%
delpesdelciment,isiestractadefumdesilicinopodràexcedirel10%
Sielformigóestàdestinataobresdeformigóenmassaoarmat,laDFpotautoritzarl'usdecendresvolantsofumdesiliciperlaseva
confecció.Enestructuresd'edificació,sis'utilitzencendresvolantsnohandesuperarel35%delpesdelciment.Sis'utilitzafumdesilicino
hadesuperarel10%delpesdelciment.Laquantitatmínimadeciments'especificaal'article37.3.2delanormaEHEͲ08
Lacentralquesubministriformigóambcendresvolantsrealitzaràuncontrolsobrelaproducciósegonsl'art.30delanormaEHEͲ08iha
deposarelsresultatsdel'anàlisial'abastdelaDF,odisposaràd'undistintiudequalitatoficialmentreconegut
LescendresvolantshandecomplirenqualsevolcaslesespecificacionsdelanormaUNE_EN450.
Elsadditiushaurandeserdeltipusqueestableixl'article29.2del'EHEͲ08icomplirl'UNEEN934Ͳ2
Encapcaslaproporcióenpesdel'additiunohadesuperarel5%delpesdelcimentutilitzat.
Classificaciódelsformigonsperlasevaresistènciaacompressió:
Ͳ Sifck<=50N/mm2,resistènciastandard
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Ͳ Sifck>50N/mm2,altaresistència
Sinoesdisposamésquederesultatsa28diesd'edat,espodranadmetrecomavalorsderesistènciaajdiesd'edatelsvalorsresultants
delafórmulasegüent:
Ͳ fcm(t)=ßcc(t)ͼfcm
Ͳ ßcc=exps[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:
coeficientenfunciódeltipusdeciment(=0,2peracimentsd'altaresistènciaiendurimentràpid(CEM42,5R,CEM52,5R),=0,25pera
cimentsnormalsid'endurimentràpid(CEM32,5R,CEM42,5),=0,38peracimentsd'endurimentlent(CEM32,25))).
Valormínimdelaresistència:
Ͳ Formigonsenmassa>=20N/mm2
Ͳ Formigonsarmatsopretesats>=25N/mm2
Tipusdeciment:
Ͳ Formigóenmassa:CimentscomunsexcepteelstipusCEMII/AͲQ,CEMII/BͲQ,CEMII/AͲW,CEMII/BͲW,CEMII/AͲT,CEMII/BͲTiCEM
III/C(UNEͲEN197Ͳ1),CimentsperausosespecialsESPVIͲ1(UNE80307)
Ͳ Formigóarmat:CimentscomunsexcepteelstipusCEMII/AͲQ,CEMII/BͲQ,CEMII/AͲW,CEMII/BͲW,CEMII/AͲT,CEMII/BͲT,CEMIII/C
iCEMV/B(UNEͲEN197Ͳ1)
Ͳ Formigópretesat:CimentscomunstipusCEMI,CEMII/AͲD,CEMII/AͲV,CEMII/AͲPiCEMII/AͲM(V,P)(UNEͲEN197Ͳ1)
Ͳ Esconsiderainclòsdinsdelscimentscomunselscimentsblancs(UNE80305)
Ͳ Esconsidereninclososelscimentsdecaracterístiquesaddicionalscomelsresistentsalssulfatsi/oal'aiguademar(UNE80303Ͳ1iUNE
80303Ͳ2),ielsdebaixcalord'hidratació(UNEͲEN14216)
Classedelciment:32,5N
Densitatsdelsformigons:
Ͳ Formigonsenmassa(HM):
Ͳ 2.300kg/m3sifck<=50N/mm2
Ͳ 2.400kg/m3sifck>50N/mm2
Ͳ Formigonsarmatsipretensats(HAͲHP):2500kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHEͲ08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a).Laquantitatmínimadecimentconsideranteltipusd'exposiciómésfavorablehadeser:
Ͳ Obresdeformigóenmassa:>=200kg/m3
Ͳ Obresdeformigóarmat:>=250kg/m3
Ͳ Obresdeformigópretesat:>=275kg/m3
Ͳ Atoteslesobres:<=500kg/m3
Larelacióaigua/cimenthad'estard'acordamblesprescripcionsdelanormaEHEͲ08,enfunciódelaclassed'exposició(taula37.3.2.a).La
relacióaigua/cimentconsideranteltipusd'exposiciómésfavorablehadeser:
Ͳ Formigóenmassa:<=0,65
Ͳ Formigóarmat:<=0,65
Ͳ Formigópretesat:<=0,60
Assentamentenelcond'Abrams(UNEEN12350Ͳ2):
Ͳ Consistènciaseca:0Ͳ2cm
Ͳ Consistènciaplàstica:3Ͳ5cm
Ͳ Consistènciatova:6Ͳ9cm
Ͳ Consistènciafluida:10Ͳ15cm
Ͳ Consistèncialíquida:16Ͳ20cm
Laconsistència(L)líquidanomésespodràaconseguirmitjançantadditiusuperfluidificant
Ióclortotalaportatpercomponentsd'unformigónopotsuperar:
Ͳ Pretensat:<=0,2%pesdeciment
Ͳ Armat:<=0,4%pesdeciment
Ͳ Enmassaambarmaduradefissuració:<=0,4%pesdeciment
Quantitattotaldefins(sedàs0,063)alformigó,corresponentsalsgranulatsialciment:
Ͳ Sil'aiguaésstandard:<175kg/m3
Ͳ Sil'aiguaésreciclada:<185kg/m3
Toleràncies:
Ͳ Assentamentenelcond'Abrams:
Ͳ Consistènciaseca:Nul
Ͳ Consistènciaplàsticaotova:±1cm
Ͳ Consistènciafluida:±2cm
Ͳ Consistèncialíquida:±2cm
FORMIGONSPERAPILOTSFORMIGONATS"INSITU"
Tamanymàximdelgranulat.Elméspetitdelssegüentsvalors:
Ͳ <=32mm
Ͳ <=1/4separacióentrebarresd'acerlongitudinals

Dosificacionsdepastat:
Ͳ Contingutdeciment:
Ͳ Formigonsabocatsensec:>=325kg/m3
Ͳ Formigonssubmergits:>=375kg/m3
Ͳ RelacióaiguaͲciment(A/C):<0,6
Ͳ Contingutdefinsd<0,125(cimentinclòs):
Ͳ Granulatgruixutd>8mm:>=400kg/m3
Ͳ Granulatgruixutd<=8mm:>=450kg/m3
Consistènciadelformigó:
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦Assentamentcon¦Condicions¦
¦d'Abrams(mm)¦d'ús¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦130<=H<=180¦ͲFormigóabocatensec¦
¦H>=160¦ͲFormigóbombejat,submergito¦
¦¦abocatsotaaiguaambtubtremie¦
¦H>=180¦ͲFormigósubmergit,abocatsota¦
¦¦fluidestabilitzadorambtubtremie¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
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'evitarembussosalstubsdeformigonar.
FORMIGONSPERAPANTALLESFORMIGONADES"INSITU"
Contingutmímindecimentenfunciódelagrandàriamàximadelgranulat:
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦Grandària¦Contingut¦
¦màximadel¦mínimde¦
¦granulat(mm)¦ciment(kg)¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦32¦350¦
¦25¦370¦
¦20¦385¦
¦16¦400¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Grandàriamàximadelgranulat.Elméspetitdelssegüentsvalors:
Ͳ <=32mm
Ͳ <=1/4separacióentrebarresd'acerlongitudinals
Dosificacionsdepastat:
Ͳ Contingutdecimentenpantallescontínuesdeformigóarmat:
Ͳ Formigonsabocatsensec:>=325kg/m3
Ͳ Formigonssubmergits:>=375kg/m3
Ͳ RelacióaiguaͲciment:0,45<A/C<0,6
Ͳ Contingutdefinsd<=0,125mm(cimentinclòs):
Ͳ GranulatgruixutD<=16mm:<=450kg/m3
Ͳ GranulatgruixutD>16mm:=400kg/m3
Ͳ Assentamentalcond'Abrams:160<A<220mm
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'evitarembussosalstubsdeformigonar.
FORMIGÓPERAPAVIMENTS
LafabricaciódelformigónoespodràiniciarfinsquelaDFnohagiaprovatlafórmuladetreballielcorresponenttramdeprova(apartat
d'execució).Aquestafórmulainclourà:
Ͳ Laidentificaciódecadafracciód'àridilasevaproporcióponderalensec
Ͳ Lagranulometriadelamesclad'àridsperalstamisos40mm;25mm;20mm;12,5mm;8mm;4mm;2mm;1mm;0,500mm;0,250
mm;0,125mm;i0,063mmUNEEN933Ͳ2.
Ͳ Ladosificaciódeciment,aiguai,siéselcasdecadaadditiu,referidesaamassada
Ͳ Laresistènciacaracterísticaaflexotraccióa7ia28dies.
Ͳ Laconsistènciadelformigófresc,ielcontingutd'aireocluït.
Elpestotaldepartículesquepassenpeltamís0,125mmUNEEN933Ͳ2noseràmajorde450kg/m3,inclòselciment.
Contingutdeciment:>=300kg/m3
Relacióaigua/ciment:<=0,46
Assentamentenelcond'Abrams(UNE83313):2Ͳ6cm
Proporciód'aireocluït(UNE83315):<=6%
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Enzonessotmesesanevadesogeladesseràobligatòrialautilitzaciód'uninclusord'aire,ienaquestcas,laproporciód'aireocluitenel
formigófrescnoseràinferioral4,5%envolum.
Toleràncies:
Ͳ Assentamentenelcond'Abrams:±1cm

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE

Subministrament:Encamionsformigonera.
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:Noespotemmagatzemar.

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT

Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI

RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
PILOTSIPANTALLESFORMIGONADES"INSITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
SeguridadestructuralDBͲSE.
FORMIGÓPERAPAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales
paraobrasdecarreterasypuentes,relativosafirmesypavimentos.

5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ

CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:

Ͳ

Tipus,classeimarcadelciment

Ͳ

Contingutenaddicions

Ͳ

Contingutenadditius

Ͳ

Tipusd'additiusegonsUNE_EN934Ͳ2,sin'hiha

Ͳ

Procedènciaiquantitatdelesaddicionsoindicacióquenoenté

Ͳ

Identificaciódelciment,additiusiaddicions

Ͳ

Designacióespecíficadelllocdesubministrament

Ͳ

Identificaciódelcamióidelapersonaquefaladescàrrega

Ͳ

Horalímitd'usdelformigó

OPERACIONSDECONTROLENFORMIGÓESTRUCTURAL:
Determinaciódeladosificació(siéselcas)mitjançantassaigsprevisdelaboratori.Peracadadosificacióestudiadaesrealitzaran3series
de4provetes,procedentsde3pastadesfabricadesalacentral.2provetess'assajaranacompressióilesaltres2al'assaigdepenetració
d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigóesrealitzaran 6 sèries de 2provetes que
s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390Ͳ3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central
certificada,oesdisposadesuficientexperiènciaenelseuús.
Abansdelinicidel'obra,isemprequesiguinecessarisegonsl'article37.3.3delanormaEHEͲ08,esrealitzaràl'assaigdelafondàriade
penetraciód'aiguasotapressió,segonsUNEEN12390Ͳ8.

Elsubministradorhadelliurarambcadacàrregaunfullonconstin,comamínim,lesdadessegüents:
Inspeccionsnoperiòdiquesalaplantapertenirconstànciaqueesfabricaelformigóambladosificaciócorrecte.
Ͳ

Identificaciódelsubministrador

Ͳ

Númerodesèriedelafulladesubministrament

Ͳ

Dataihoradelliurament

Peratoteslesamassadesesduràatermeelcorresponentcontroldelescondicionsdesubministrament.
Controlestadísticdelaresistència(EHEͲ08):Peraformigonssensedistintiudequalitat,esrealitzaranlotsdecontroldecomamàxim:

Ͳ

Ͳ

Volumdeformigonament:<=100m3

Ͳ

Elementsogrupsd'elementsquetreballenacompressió:

Ͳ

Elementsogrupsd'elementsquetreballenaflexió:

Ͳ

Massissos:

Nomdelacentraldeformigó

Ͳ

Identificaciódelpeticionari

Ͳ

Quantitatdeformigósubministrat

Ͳ

Ͳ

Tempsdeformigonament<=2setmanes;superfícieconstruïda<=500m2;Nombredeplantes<=2

Formigonsdesignatsperpropietatsd'acordal'art.39.2del'EHEͲ08,indicantcomamínim:
Ͳ
Ͳ

Tempsdeformigonament<=2setmanes;superfícieconstruïda<=1000m2;Nombredeplantes<=2

Resistènciaalacompressió

Ͳ

Tipusdeconsistència

Ͳ

Grandàriamàximadelgranulat

Ͳ

Tempsdeformigonament<=1setmana

Elnúmerodelotsnoseràinferiora3.Toteslespastadesd'unlotprocedirandelmateixsubministrador,itindranlamateixadosificació.
Ͳ

Tipusd'ambientsegonslataula8.2.2del'EHEͲ08
Encasdedisposard'undistintiuoficialmentreconegut,espodranaugmentarelsvalorsanteriorsmultiplicantͲlosper2oper5,enfunció

Ͳ

Formigonsdesignatsperdosificaciód'acordal'art.39.2del'EHEͲ08,indicantcomamínim:
Ͳ

Contingutdecimentperm3

Ͳ

Relacióaigua/ciment

delnivelldegarantiaperalques'haefectuatelreconeixement,conformeal'article81del'EHEͲ08.
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Control 100x100 (EHEͲ08): 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

Ͳ

Recepciódelfulldesubministramentdelformigó,peracadapartida.

Ͳ

Escontrolarancomamínim2copsaldia(matíitarda):

resistènciacaracterísticareal.
Ͳ

Contingutd'aireocluïtenelformigó(UNE83315)

Ͳ

Consistència(UNE83313)

Ͳ

Fabricaciódeprovetesperaassaigaflexotracció(UNE83301)

Control indirecte de la resistència (EHEͲ08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegutiques'utilitzinen:
Ͳ
Ͳ

Elementsd'edificisdevivendesd'unaoduesplantes,ambllumsinferiorsa6,00metres
Elementsd'edificisdevivendesdefinsa4plantes,quetreballinaflexió,ambllumsinferiorsa6,00metres

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

CRITERISDEPRESADEMOSTRESENFORMIGÓESTRUCTURAL:
Elscontrolss'handerealitzarsegonslesinstruccionsdelaDFilanormaEHE.

superiora10N/mm2.

CRITERISDEPRESADEMOSTRESENFORMIGÓPERAPAVIMENTS:

LaDFpodràeximirlarealitzaciódelsassaigscaracterísticsdedosificacióquanelformigóqueesvagiasubministrarestiguienpossessió

Esseguiranelscriterisqueencadacas,indiquilaDF.Cadasèriedeprovetesesprendràd'amassadesdiferents.

d'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,oquanesdisposid'uncertificatdedosificacióambunaantiguitatmàximade6mesos.

Quans'indicaunafreqüènciatemporalde2assaigsperdia,esrealitzaràunpelmatiil'altreperlatarda.

OPERACIONSDECONTROLENFORMIGÓPERAPAVIMENTS:

INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT,ENFORMIGÓESTRUCTURAL:

Determinaciódelafórmuladetreball.Peracadadosificacióanalitzadaesrealitzarà:
Ͳ

Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la
resistènciaaflexotraccióa7ia28dies(UNE83305)i,siéselcas,elcontingutd'aireocluit(UNEEN12350Ͳ7).

Silaresistènciamitjaa7diesresultéssuperioral80%del'especificadaa28dies,inos'haguessinobtingutresultatsdelcontingutd'aire

Nos'had'acceptarelsubministramentdeformigóquenoarribiidentificatsegonslescondicionsdelplec.
Controlestadístic:Laconformitatdellotenrelacióalaresistènciaescomprovaràapartirdelsvalorsmitjosdelsresultatsobtingutssobre
2provetesagafadesdecadaunadelesNpastadescontroladesd'acordamb:
Ͳ

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'hauràd'esperarals28diesis'introduiranlesmodificacionsnecessàriesenladosificació,iesrepetiranelsassaigsderesistència.
Controldefabricacióirecepció.
Ͳ

Inspecciónosistemàticaalaplantadefabricaciódelformigó

Ͳ

Peracadafracciód'àrid,abansdel'entradaalmesclador,esrealitzaranamblafreqüènciaindicada,elssegüentsassaigs:
Ͳ

Comamínim2copsaldia,1pelmatíiunaltreperlatarda:
Ͳ

Assaiggranulomètric(UNEͲEN933Ͳ1)

Ͳ

Equivalentdesorradel'àridfi(UNEEN933Ͳ8)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Terrossosd'argila(UNE7133)

Ͳ

Índexdellenquesdel'àridgros(UNEEN933Ͳ3)

Ͳ

Proporciódefinsquepassenpeltamís0,063mm(UNEEN933Ͳ2)

ResistènciacaracterísticaespecificadaenprojecteFck(N/mm2):<=30
Ͳ

Formigonsambdistintiusdequalitatoficialmentreconegutsconformeal'article81del'EHEͲ08:N>=1

Ͳ

Altrescasos:N>=3

ResistènciacaracterísticaespecificadaenprojecteFck(N/mm2):>=35i<=50
Ͳ

Formigonsambdistintiusdequalitatoficialmentreconegutsconformeal'article81del'EHEͲ08:N>=1

Ͳ

Altrescasos:N>=4

ResistènciacaracterísticaespecificadaenprojecteFck(N/mm2):>=50
Ͳ

Formigonsambdistintiusdequalitatoficialmentreconegutsconformeal'article81del'EHEͲ08:N>=2

Ͳ

Altrescasos:N>=6

Lapresademostresesrealitzaràaleatòriamententrelespastadesdel'obrasotmesaacontrol.Uncopefectuatselsassaigs,s'ordenaran
elsvalorsmitjos,xi,delesdeterminacionsderesistènciaobtingudesperacadascunadelesNpastadescontrolades:x1<=x2<=...<=xn
Enelscasosenqueelformigóestiguienpossessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,s'acceptaràquanxi>=fck.Amés,es

Comamínim1copalmes,isemprequeescanviïdeprocedènciaelsubministrament:

consideraràcomuncontrold'identificació,pertantelscriterisd'acceptacióenaquestcastenenperobjectecomprovarlapertinençadel

Ͳ

CoeficientdeLosÁngelesdel'àridgros(UNEEN1097Ͳ2)

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia

Ͳ

Substànciesperjudicials(EHE)

Ͳ

Sobreunamostradelamesclad'àridsesrealitzaràcadadiaunassaiggranulomètric(UNEEN933Ͳ1)

Ͳ

Comprovaciódel'exactituddelesbàsculesdedosificacióuncopcada15dies.

Ͳ

Inspeccióvisualdelformigóencadaelementdetransporticomprovaciódelatemperatura.

moltexigent.
Sielformigónodisposadedistintiu,s'acceptaràsi:
f(x)=xK2rN>=fck
on:
Ͳ

f(x)Funciód'acceptació
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Ͳ

xValormigdelsresultatsobtingutsenlesNpastadesassajades

Ͳ

Interpretaciódelsassaigsdecontrolderesistència:

Ͳ

K2Coeficient:

Ͳ

Ellots'acceptasilaresistènciacaracterísticaa28dieséssuperioral'exigida.Enaltrecas:
Ͳ

Coeficient:
Ͳ

Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
PrescripcionsTècniquesParticulars,osolͼlicitarlarealitzaciód'assaigsd'informació.Aquestessancionsnopodranserinferiorsa

Númerodepastades:

l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
Ͳ

3pastades:K21,02;K3:0,85

Ͳ

4pastades:K20,82;K3:0,67

Ͳ

5pastades:K20,72;K3:0,55

Ͳ

6pastades:K20,66;K3:0,43

expressadesambduesenproporció.
Ͳ
Ͳ

Siestàpersotadel90%,esrealitzaran,acàrrecdelcontractista,elscorresponentsassaigsd'informació.

Assaigsd'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

Ͳ

rN:Valordelrecorregutmostraldefinitcoma:rN=x(N)x(1)

Ͳ

x(1):ValormínimdelsresultatsobtingutsenlesúltimesNpastades

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot

Ͳ

x(N):ValormàximdelsresultatsobtingutsenlesúltimesNpastades

s'acceptasilaresistènciamitjanadellotéssuperior.Encasd'incompliment,caldistingirtrescasos:

Ͳ

fck:Valordelaresistènciacaracterísticaespecificadaenelprojecte

83306)aedatde56dies.Laconservaciódelstestimonisdurantles48horesanteriorsal'assaigesrealitzaràsegonslanormaUNE83302.

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

Ͳ

Sifosinferioraell,perònoalseu90%,s'aplicaranallotlessancionsprevistesenelPlecdePrescripcionsTècniquesParticulars.

Ͳ

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
PrescripcionsTècniquesParticulars,obéordenarlademoliciódellotilasevareconstrucció,acàrrecdelContractista.

mateixacentraldeformigópreparat,enelsqueescontrolenal'obramésde36pastadesdelmateixformigó,s'acceptaràsi:f(x(1))=x(1)
K3s35*>=fck.

Ͳ

Sifosinferioralseu70%esdemoliràellotiesreconstruirà,acàrrecdelContractista.

On:s35*Desviaciótípicamostral,corresponentalesúltimes35pastades

Lessancionsreferidesnopodranserinferiorsal'aplicaciód'unapenalitzacióalpreuunitaridellot,laquantiadelqualsiguiigualaldoble

Quanlaconsistèncias'hagidefinitpelseutipus,segonsl'art.31.5,s'acceptaràelformigósilamitjanaaritmèticadelsdosvalorsobtinguts

delamermaderesistència,expressadesambduesenproporció.

estàcompresadinsdelintervalcorresponent.

Laresistènciadecadapastadaaunadeterminadaedat,esdeterminaràcomamitjanadelesresistènciesdelesprovetesfabricadesamb

Sis'hadefinitpelseuassentament,s'acceptaràelformigóquanlamitjanadelsdosvalorsestiguicompresadinsdelatolerànciaexigida.

unformigódelapastadaenqüestióiassajadesal'edatdeterminada.Apartirdelamínimaresistènciaobtingudaenqualsevolpastadadel

Elincomplimentd'aquestscriterissuposaràelrebuigdelapastada.
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

lot,espodràestimarlacaracterísticamultiplicantaquellaperuncoeficientdonatperlataulasegüent:
Coeficient(Enfunciódelnombredesèriesqueformenellot):

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonintͲse n per excés. Si el número de pastades a

Ͳ

2sèries:0,88

controlarésigualoinferiora20,fc,realseràelvalordelaresistènciadelapastadamésbaixatrobadaalasèrie.

Ͳ

3sèries:0,91

S'acceptaràquan:fc,real>=fck

Ͳ

4sèries:0,93

Controlindirecte:S'acceptaràelformigósubministratquanescompleixialavegadaque:

Ͳ

5sèries:0,95

Ͳ

Elsresultatsdelsassaigsdeconsistènciacompleixenambelsapartatsanteriors

Ͳ

6sèries:0,96

Ͳ

Esmantélavigènciadeldistintiudequalitatdelformigódurantlatotalitatdelsubministrament

Quanl'assentamentenelcond'Abramsnos'ajustialsvalorsespecificatsalafórmuladetreball,esrebutjaràelcamiócontrolat.

Ͳ

Esmantélavigènciadelreconeixementoficialdeldistintiudequalitat

3.2.5.3. FORMIGONSD'ÚSNOESTRUCTURAL
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B06NN14C.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Formigons queno aporten responsabilitat estructural a la construcció, però colͼlaboren a millorar la durabilitat del formigó estructural
(formigonsdeneteja)oaportenelvolumnecessarid'unmaterialresistentperaconformarlageometriarequeridaperunficoncret.
S'hanconsideratelsmaterialssegüents:
Ͳ Formigonsdeneteja,destinatsaevitarlacontaminaciódelesarmaduresiladessecaciódelformigóestructuralalprocésd'abocat
Ͳ Formigónoestructuraldestinataconformarvolumsdematerialresistent
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Elscimentsqueespodenutilitzarenformigónoestructuralsón:

INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENTENFORMIGÓPERAPAVIMENTS:
Ͳ

Interpretaciódelsassaigscaracterístics:

Silaresistènciacaracterísticaa7diesresultasuperioral80%del'especificadaa28dies,ielsresultatsdelcontingutd'aireocluitidela
consistènciaestrobendinsdelslímitsestablerts,espodràiniciareltramdeprovaambelformigócorresponent.Encascontrari,s'haurà
d'esperaralsresultatsa28diesi,enelseucas,s'introduiranelsajustosnecessarisaladosificació,repetintͲseelsassaigscaracterístics.
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Ͳ

Prefabricatsnoestructurals:CimentscomunsexcepteCEMII/AͲQ,CEMII/BͲQ,CEMII/AͲW,CEMII/BͲW,CEMII/AͲT,CEMII/BͲT,CEM
III/C
Ͳ Formigonsdenetejaireplensderases:Cimentscomuns
Ͳ Altresformigonsexecutatsal'obra:CimentperausosespecialsESPVIͲ1icimentscomunsexcepteCEMII/AͲQ,CEMII/BͲQ,CEMII/AͲ
W,CEMII/BͲW,CEMII/AͲT,CEMII/BͲT,CEMIII/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder
utilitzarfinsaun100%d'àridgrosreciclat,semprequecompleixiamblesespecificacionsdel'annex15del'EHEͲ08ambrespecteales
condicionsfísicoͲmecàniquesialsrequisitsquímics.
S'haurand'utilitzaradditiusreductorsd'aigua,jaqueelsformigonsd'úsnoestructuralcontenenpocciment.
Elscomponentsdelformigó,lasevadosificació,elprocésdefabricacióieltransporthand'estard'acordamblesprescripcionsdel'EHEͲ
08.
Elcontroldelscomponentss'haderealitzard'acordalsàmbits0101,0521,0531,0701i1011.
Elsformigonsdenetejahandetenirunadosificaciómínimade150kg/m3deciment.
Lamidamàximadelgranulatesrecomanablesiguiinferiora30mm.
Estipificarandelamanerasegüent:HLͲ150/C/TM,onC=consistènciaiTM=midamàximadelgranulat.
Elsformigonsnoestructuralshandetenirunaresistènciacaracterísticamínimade15N/mm2,iesrecomanablequelamidamàximadel
granulatsiguiinferiora40mm.
EstipificaranHNEͲ15/C/TM,onC=consistènciaiTM=midamàximadelgranulat.
S'had'utilitzarpreferentment,formigóderesistència15N/mm2,tretquelaDFindiquielcontrari.
Encapcaslaproporcióenpesdel'additiunohadesuperarel5%delpesdelcimentutilitzat.
Sis'utilitzencendresvolantsnohandesuperarel35%delpesdelciment.
Classeresistentdelciment:>=32,5
Contingutdeciment:>=150kg/m3
Assentamentenelcond'Abrams(UNEEN12350Ͳ2):
Ͳ Consistènciaseca:0Ͳ2cm
Ͳ Consistènciaplàstica:3Ͳ5cm
Ͳ Consistènciatova:6Ͳ9cm
Toleràncies:
Ͳ Assentamentenelcond'Abrams:
Ͳ Consistènciaseca:Nul
Ͳ Consistènciaplàsticaotova:±1cm
Tolerànciesrespectedeladosificació:
Ͳ Contingutdeciment,enpes:±3%
Ͳ Contingutdegranulats,enpes:±3%
Ͳ Contingutd'aigua:±3%
Ͳ Contingutd'additius:±5%
Ͳ Contingutd'addicions:±3%
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Encamionsformigonera.
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:Noespotemmagatzemar.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
Elsubministradorhadelliurarambcadacàrregaunfullonconstin,comamínim,lesdadessegüents:
Ͳ

Identificaciódelsubministrador

Ͳ

Númerodesèriedelafulladesubministrament

Ͳ

Nomdelacentraldeformigó

Ͳ

Dataihoradelliurament

Ͳ

Quantitatdeformigósubministrat

Ͳ

Designaciódelformigód'acordambl'annex18del'EHE,indicanteltipus(HLͲperaformigonsdenetejaiHNEͲperaformigonsno
estructurals),laresistènciaacompressióoladosificaciódeciment,laconsistènciailamidamàximadelgranulat.

Ͳ

Dosificaciórealdelformigóincloentcomamínimlainformaciósegüent:
Ͳ

Tipusicontingutdeciment

Ͳ

Relacióaiguaciment

Ͳ

Contingutenaddicions,sieselcas

Ͳ

Tipusiquantitatd'additius

Ͳ

Tipusd'additiusegonsUNE_EN934Ͳ2,sin'hiha

Ͳ

Identificaciódelciment,additiusiaddicionsemprats

Ͳ

Identificaciódelllocdesubministrament

Ͳ

Identificaciódelcamióquetransportaelformigó

Ͳ

Horalímitd'úsdelformigó

OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Aprovaciódeladosificaciópresentadapelcontractista

Ͳ

Controldelescondicionsdesubministrament.

Ͳ

Comprovaciódelaconsistència(cond'Abrams)(UNEͲEN12350Ͳ2)

Ͳ

Inspeccionsnoperiòdiquesalaplantapertenirconstànciaqueesfabricaelformigóambladosificaciócorrecta.

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,oquanesdisposid'uncertificatdedosificacióambunaantiguitatmàximade6
mesos.
CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Elscontrolss'handerealitzarsegonslesinstruccionsdelaDFilanormaEHE.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Ladosificacióproposadahadegarantirlaresistènciaexigidaalplecdecondicions.
Nos'had'acceptarelsubministramentdeformigóquenoarribiidentificatsegonslescondicionsdelplec.
Quanlaconsistèncias'hagidefinitpelseutipus,segonsl'art.31.5,s'acceptaràelformigósilamitjanaaritmèticadelsdosvalorsobtinguts
estàcompresadinsdelintervalcorresponent.
Sis'hadefinitpelseuassentament,s'acceptaràelformigóquanlamitjanadelsdosvalorsestiguicompresadinsdelatolerànciaexigida.
Elincomplimentd'aquestscriterissuposaràelrebuigdelapastada.

Ͳ

Identificaciódelpeticionari
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3.2.5.4. FORMIGONSESTRUCTURALSPERARMARAMBFIBRES
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Formigóambfibresestructural(HRF),formigóqueincloualasevacomposiciófibrescurtes,discretesialeatòriamentdistribuïdesenuna
quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera
legalmentautoritzadad'acordambeltítol4t.delallei21/1992de16dejuliold'indústriaielRealDecret697/1995de28d'abril.
CARACTERÍSTIQUESDELSFORMIGONSD'ÚSESTRUCTURAL:
Elscomponentsdelformigó,lasevadosificació,elprocésdefabricacióieltransporthand'estard'acordamblesprescripcionsdel'EHEͲ
08.
Ladesignaciódelformigófabricatencentralespotferperpropietatsoperdosificacióis'expressarà,comamínim,lasegüentinformació:
Ͳ Consistència
Ͳ Grandàriamàximadelgranulat
Ͳ Tipusd'ambientalques'exposaràelformigó
Ͳ Resistènciacaracterísticaacompressióperalsformigonsdesignatsperpropietats
Ͳ Contingutdecimentexpressatenkg/m3,peralsformigonsdesignatsperdosificació
Ͳ Laindicaciódel'úsestructuralquehadetenirelformigó:enmassa,armatopretesat
Ladesignacióperpropietatss'hadeferd'acordambelformat:TͲR/fͲR1ͲR3/C/TMͲTF/A
Ͳ T:IndicatiuqueseràHMFperalformigóambfibresenmassa,HAFperalformigóambfibresarmatiHPFperalformigóambfibres
pretesat
Ͳ R:Resistènciacaracterísticaacompressióespecificada,enN/mm2
Ͳ HMF=20,25,30,35,40
Ͳ HAFͲHPF=25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
Ͳ f:Indicatiudeltipusdefibres,A(acer),P(polimériques)iV(vidre)
Ͳ R1,R3:ResistènciacaracterísticaresidualaflexotracciófR,1,kifR,3,k,enN/mm2
Ͳ C:Lletraindicativadeltipusdeconsistència:LLíquida,Ffluida
Ͳ TM:Grandàriamàximadelgranulatenmm.
Ͳ TF:Llargàriamàximadelafibraenmm.
Ͳ A:Designaciódel'ambientalques'exposaràelformigó
Ͳ Quanlesfibresnotinguinfuncióestructural,R1iR3essubstituiràper:
Ͳ CR,perafibresambcontrolderetracció
Ͳ RF,perafibresquemillorenlaresistènciaalfocdelformigó
Ͳ O,enlarestadecasos
Ladesignacióperdosificaciós'hadeferd'acordambelformat:TͲDͲͲG/f/C/TM/A
Ͳ G:contingutenfibresenkg/m3
Enelsformigonsdesignatsperpropietats,elsubministradorhad'establirlacomposiciódelamescladelformigó,garantintalpeticionari
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivadesdeltipusd'ambientespecificat(contingutdecimentirelacióaigua/ciment).
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, elsubministradorpropossarà unadosificació d'obra, i realitzarà els assajos previsd'acord
ambl'annex22del'EHEͲ08,elsresultatsdelsqualshauràdevalidarlaDF
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de
grandàriamàximadelgranulat,consistènciaicontingutencimentpermetrecúbicdeformigó,ielsubministradorleshauràdegarantir,
indicanttambé,larelacióaigua/cimentquehaemprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministradorhagid'aportar,s'hand'especificarabansdel'inicidelsubministrament.
Elformigóhadecompliramblesexigènciesdequalitatqueestableixl'article37.2.3delanormaEHEͲ08.
Sielformigóestàdestinataunaobraambarmadurespretesades,podràcontindrecendresvolantssensequeaquestesexcedeixinel20%
delpesdelciment,isiestractadefumdesilicinopodràexcedirel10%
Toleràncies:
Ͳ Consistènciafluida:±2cm
Ͳ Consistèncialíquida:±2cm
Ͳ Contingutenfibres
Ͳ Pes:±3%
Ͳ Homogeneïtatdelamescla(UNE83512Ͳ1iUNE83512Ͳ2):
Ͳ Contingutenfibres:<=10%
Sielformigóestàdestinataobresdeformigóenmassaoarmat,laDFpotautoritzarl'usdecendresvolantsofumdesiliciperlaseva
confecció.Enestructuresd'edificació,sis'utilitzencendresvolantsnohandesuperarel35%delpesdelciment.Sis'utilitzafumdesilicino
hadesuperarel10%delpesdelciment.Laquantitatmínimadeciments'especificaal'article37.3.2delanormaEHEͲ08
Lacentralquesubministriformigóambcendresvolantsrealitzaràuncontrolsobrelaproducciósegonsl'art.30delanormaEHEͲ08iha
deposarelsresultatsdel'anàlisial'abastdelaDF,odisposaràd'undistintiudequalitatoficialmentreconegut
LescendresvolantshandecomplirenqualsevolcaslesespecificacionsdelanormaUNE_EN450.
Elsadditiushaurandeserdeltipusqueestableixl'article29.2del'EHEͲ08icomplirl'UNEEN934Ͳ2
Encapcaslaproporcióenpesdel'additiunohadesuperarel5%delpesdelcimentutilitzat.

Lesfibress'incorporaranalapastadadeformigójuntamentambelsgranulats,preferentmentdesprèsdelgranulatgruixut
Tipusdefibres:
Ͳ Estructurals:fibresd'acer,macrofibrespolimèriquesifibresdevidre
Ͳ NoEstructurals:microfibrespolimèriquesifibresdevidre
Lescaracterístiquesdelesfibresseranlesrecollidesal'annex14,capítolVIdel'EHEͲ08
Tipusdeciment:
Ͳ Formigóenmassa:CimentscomunsexcepteelstipusCEMII/AͲQ,CEMII/BͲQ,CEMII/AͲW,CEMII/BͲW,CEMII/AͲT,CEMII/BͲTiCEM
III/C(UNEͲEN197Ͳ1),CimentsperausosespecialsESPVIͲ1(UNE80307)
Ͳ Formigóarmat:CimentscomunsexcepteelstipusCEMII/AͲQ,CEMII/BͲQ,CEMII/AͲW,CEMII/BͲW,CEMII/AͲT,CEMII/BͲT,CEMIII/C
iCEMV/B(UNEͲEN197Ͳ1)
Ͳ Formigópretesat:CimentscomunstipusCEMI,CEMII/AͲD,CEMII/AͲV,CEMII/AͲPiCEMII/AͲM(V,P)(UNEͲEN197Ͳ1)
Ͳ Esconsiderainclòsdinsdelscimentscomunselscimentsblancs(UNE80305)
Ͳ Esconsidereninclososelscimentsdecaracterístiquesaddicionalscomelsresistentsalssulfatsi/oal'aiguademar(UNE80303Ͳ1iUNE
80303Ͳ2),ielsdebaixcalord'hidratació(UNEͲEN14216)
Classedelciment:32,5N
Densitatsdelsformigons:
Ͳ Formigonsenmassa(HM):
Ͳ 2.300kg/m3sifck<=50N/mm2
Ͳ 2.400kg/m3sifck>50N/mm2
Ͳ Formigonsarmatsipretensats(HAͲHP):2500kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHEͲ08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a).Laquantitatmínimadecimentconsideranteltipusd'exposiciómésfavorablehadeser:
Ͳ Obresdeformigóenmassa:>=200kg/m3
Ͳ Obresdeformigóarmat:>=250kg/m3
Ͳ Obresdeformigópretesat:>=275kg/m3
Ͳ Atoteslesobres:<=500kg/m3
Larelacióaigua/cimenthad'estard'acordamblesprescripcionsdelanormaEHEͲ08,enfunciódelaclassed'exposició(taula37.3.2.a).La
relacióaigua/cimentconsideranteltipusd'exposiciómésfavorablehadeser:
Ͳ Formigóenmassa:<=0,65
Ͳ Formigóarmat:<=0,65
Ͳ Formigópretesat:<=0,60
Classesd'exposició:
Ͳ IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d'acer al carboni sense cap
protecciófrontlacorrosió
Ͳ Qa,QbiQcͲ:Serànecessàrialajustificaciódelanoreactivitatdelsagentsquímicsambfibresd'acerisintètiques.
Elcontingutenfibresd'acerambfuncióestructuralenunformigóserà>=20kg/m3
Elcontingutenfibresenunformigóserà<=1,5%envolumdeformigó
Assentamentenelcond'Abrams(UNEEN12350Ͳ2):
Elformigóambfibrestindràunassentamentalcond'Abrams>=9cm.
Ͳ Consistènciafluida:10Ͳ15cm
Ͳ Consistèncialíquida:16Ͳ20cm
Laconsistència(L)líquidanomésespodràaconseguirmitjançantadditiusuperplastificant.
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació d'additius reductors d'aigua, sense modificar la
dosificaciód'aiguaprevista
Ióclortotalaportatpercomponentsd'unformigónopotsuperar:
Ͳ Pretensat:<=0,2%pesdeciment
Ͳ Armat:<=0,4%pesdeciment
Ͳ Enmassaambarmaduradefissuració:<=0,4%pesdeciment
Ͳ Ambfibresmetàlͼliques:<=0,4%pesdelciment
Ͳ Homogeneïtatdelamescla(UNE83512Ͳ1iUNE83512Ͳ2):
Ͳ Contingutenfibres:<=10%

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE

Subministrament:Encamionsformigonera.
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:Noespotemmagatzemar.
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3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
Elsubministradorhadelliurarambcadacàrregaunfullonconstin,comamínim,lesdadessegüents:
Ͳ

Identificaciódelsubministrador

Ͳ

Númerodesèriedelafulladesubministrament

Ͳ

Dataihoradelliurament

Ͳ

Nomdelacentraldeformigó

Ͳ

Identificaciódelpeticionari

Ͳ

Quantitatdeformigósubministrat

Ͳ

Formigonsdesignatsperpropietatsd'acordal'art.39.2del'EHEͲ08,indicantcomamínim:
Ͳ

Ͳ

Resistènciaalacompressió

Ͳ

Resistènciaresidualalatracció

Ͳ

Tipusdeconsistència

Ͳ

Grandàriamàximadelgranulat

Ͳ

Tipusd'ambientsegonslataula8.2.2del'EHEͲ08

Formigonsdesignatsperdosificaciód'acordal'art.39.2del'EHEͲ08,indicantcomamínim:
Ͳ

Resistènciaresidualalatracció

Ͳ

Contingutdecimentperm3

Ͳ

Relacióaigua/ciment

Ͳ

Tipus,classeimarcadelciment

Ͳ

Contingutenaddicions

Ͳ

Contingutenadditius

Ͳ

Tipusd'additiusegonsUNE_EN934Ͳ2,sin'hiha

Ͳ

Procedènciaiquantitatdelesaddicionsoindicacióquenoenté

Ͳ

Identificaciódelciment,additiusiaddicions

Ͳ

Característiquesdelesfibres:
Ͳ

Tipus

Ͳ

Material

Ͳ

Dimensions

Ͳ

Forma

Ͳ

Contingutdefibresperm3(±3%)

La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada ambuna fitxa tècnica, que ha
d'acceptarlaDFiestaràdisponiblealllibred'obra
Ͳ

Designacióespecíficadelllocdesubministrament

Ͳ

Identificaciódelcamióidelapersonaquefaladescàrrega

Ͳ

Horalímitd'usdelformigó

3.2.6. MORTERSDECOMPRA
3.2.6.1. MORTERSAMBADDITIUS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0710250.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Barrejad'unomésconglomerantsmineralsambgranulatstriatsiadditiusespecials.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Morteradhesiu
Ͳ Mortersintèticderesinesepoxi
Ͳ Morterrefractari
Ͳ Morterpolimèricdecimentambresinessintètiquesifibres
Ͳ Morterderamdepaleta
El morter d'anivellament és una barreja degranulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegirͲli aigua forma una pasta fluida per
escamparsobreterresexistentsiferunacapade2a5mmdegruixdesuperfícieplanaihoritzontalambacabatporós.
Elmorterrefractariésunmorterdeterresrefractàriesiaglomerantespecíficperaresistiraltestemperatures,utilitzatperalacolͼlocació
demaonsrefractarisaforns,llarsdefoc,etc.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Nohadetenirgrumollsniprincipisd'aglomeració.
ADHESIUPERARAJOLESCERÀMIQUES:
Mescladeconglomerantscàrreguesmineralsiadditiusorgànicsquedonencomaresultatunapastaadequadaperafixarrevestiments
ceràmicsenterresiparetssituatsenexteriorointerior.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrreguesminerals, que s'han de barrejar amb aigua
justabansd'utilitzarͲse.
Ͳ Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues
minerals,queespresentallestaperaserutilitzada.
Ͳ Adhesiuderesinesreactives(R):Mescladeresinessintètiques,additiusorgànicsicàrreguesmineralsqueelseuendurimentresulta
d'unareaccióquímica,podenpresentarͲseenformad'unoméscomponents.
S'hanconsideratlesclassessegüents,enfunciódelescaracterístiquesaddicionals:
Ͳ 1:Normal
Ͳ 2.Millorat(compleixambelsrequisitsperalescaracterístiquesaddicionals)
Ͳ F:D'adormimentràpid
Ͳ T:Amblliscamentreduït
Ͳ E:Ambtempsobertperllongat(nomésperaadhesiuscimentososmilloratsiadhesiusendispersiómillorats).
ADHESIUCIMENTÓS(C):
Característiquesdelsadhesiusd'adormimentnormal:
Ͳ Adherènciainicial(UNEͲEN1348):>=0,5N/mm2
Ͳ Adherènciadesprésd'immersióenaigua(UNEͲEN1348):>=0,5N/mm2
Ͳ Adherènciadesprésd'envellimentambcalor(UNEͲEN1348):>=0,5N/mm2
Ͳ AdherènciadesprésdeciclesgelͲdesgel(UNEͲEN1348):>=0,5N/mm2
Ͳ Tempsobert:adherència(EN1346):>=0,5N/mm2(desprésde>=20min)
Elsadhesiusd'adormimentràpid,handecompliramés:
Ͳ Adherènciainicial(UNEͲEN1348):>=0,5N/mm2(abansdeles24h)
Ͳ Tempsobert:adherència(EN1346):>=0,5N/mm2(desprésde>=10min)
Característiquesespecials:
Ͳ Lliscament(UNEͲEN1308):<=0,5mm
Característiquesaddicionals:
Ͳ Altaadherènciainicial(UNEͲEN1348):>=1N/mm2
Ͳ Altaadherènciadesprésd'immersióenaigua(UNEͲEN1348):>=1N/mm2
Ͳ Altaadherènciadesprésd'envellimentambcalor(UNEͲEN1348):>=1N/mm2
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Ͳ AltaadherènciainicialdesprésdeciclesdegelͲdesgel(UNEͲEN1348):>=1N/mm2
Ͳ Tempsobertampliat:adherència(UNEͲEN1346):>=0,5N/mm2(desprèsde30min)
ADHESIUSENDISPERSIÓ(D):
Característiquesfonamentals:
Ͳ Adherènciainicial(UNEͲEN1324):>=1N/mm2
Ͳ Adherènciadesprésd'envellimentambcalor(UNEͲEN1324):>=1N/mm2
Ͳ Tempsobert:adherència(EN1346):>=0,5N/mm2(desprésde>=20min)
Característiquesespecials:
Ͳ Lliscament(UNEͲEN1308):<=0,5mm
Característiquesaddicionals:
Ͳ Adherènciadesprésd'immersióenaigua(UNEͲEN1324):>=0,5N/mm2
Ͳ Adherènciaaaltatemperatura(UNEͲEN1324):>=1N/mm2
Ͳ Tempsobertampliat:adherència(UNEͲEN1346):>=0,5N/mm2(desprèsde30min)
ADHESIUSDERESINESREACTIVES(R):
Característiquesfonamentals:
Ͳ Adherènciainicial(UNEͲEN12003):>=2N/mm2
Ͳ Adherènciadesprésd'immersióenaigua(UNEͲEN12003):>=2N/mm2
Ͳ Tempsobert:adherència(EN1346):>=0,5N/mm2(desprésde>=20min)
Característiquesespecials:
Ͳ Lliscament(UNEͲEN1308):<=0,5mm
Característiquesaddicionals:
Ͳ Adherènciadesprésdelxoctèrmic(UNEͲEN12003):>=2N/mm2
MORTERSINTÈTICDERESINESEPOXI:
Elmortersintèticderesinesepoxiésunmorterobtingutapartird'unamescladegranulatsinertsid'unaformulacióepoxienformade
doscomponentsbàsics:unaresinaiunenduridor.
Laformulaciódel'epoxihadeserdeterminadaperl'úsaqueesdestinielmorterilatemperaturaambientisuperficialsdelllocones
colͼloqui.AquestaformulacióhadeseraprovadaperlaDF.
Midamàximadelgranulat:<=1/3delgruixmitjàdelacapademorter
Midamínimadelgranulat:>=0,16mm
Proporciógranulat/resina(enpes)(Q):3<=Q<=7
MORTERPOLIMÈRIC:
Elmorterpolimèricesunproducteabasedeciment,resinessintètiques,fumdesíliceifibresdepoliamida,d'altaresistènciamecànica
ques'utilitzaperalareparacióiregularitzaciód'elementsdeformigó.
Granulometria:0Ͳ2mm
Resistènciaacompressióa28dies:5Ͳ6kN/m2
Resistènciaaflexotraccióa28dies:90Ͳ120kg/m2
MORTERDERAMDEPALETA:
Mescla formada per un o varisconglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra
ceràmica(façanes,murs,pilars,envans)comamateriald'unióirejuntat.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Morterd'uscorrent(G):sensecaracterístiquesespecials
Ͳ Morterperajuntsicapesfines(T):Morterdissenyatambunamidamàximadelgranulatmenoroigualalvalorquefiguraespecificat
Ͳ Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura
especificat
LaclassedelmorteresdefineixperlalletraMseguidadelvalordelaresistènciaacompressiómínimadeclaradapelfabricantenN/mm2.
Enelsmortersprescrits,elfabricantdeclararàlaproporciódetotselscomponentsdelamescla,envolumoenpes.
Lescaracterístiquessegüentshandecomplirambelsvalorsdeclaratspelfabricant,assajadessegonslanormacorresponent:
Ͳ Característiquesdelsmortersfrescos:
Ͳ Tempsd'us(EN1015Ͳ9)
Ͳ Contingutenionsclorur(ENͲEN1015Ͳ17):<=0,1%
Ͳ Contingutenaire(EN1015Ͳ7)o(EN1015Ͳ6)sis'hanutilitzatgranulatsporosos
Ͳ Característiquesdelsmortersendurits:
Ͳ Resistènciaacompressió(EN1015Ͳ11)
Ͳ Resistènciad'unió(adhesió)(EN1052Ͳ3)
Ͳ Absorciód'aigua(EN1015Ͳ18)
Ͳ Permeabilitatalvapord'aigua(EN1745)
Ͳ Densitat(morterenduritisec)(EN1015Ͳ10)
Ͳ Conductivitattèrmica(EN1745)
Ͳ Durabilitat(resistènciaalsciclesdegel/desgel)(comprovatsegonslesdisposicionsquelisiguinaplicables)
Ͳ Característiquesaddicionalsperalsmorterslleugers:
Ͳ Densitat(UNEͲEN1015Ͳ10):<=1300kg/m3

Ͳ

Ͳ

Característiquesaddicionalsperalsmortersperajuntsicapesfines:
Ͳ Midamàximadelgranulat(EN1015Ͳ1):<=2mm
Ͳ Tempsobertotempsdecorrecció(EN1015Ͳ9)
Reacciódavantdelfoc:
Ͳ Materialambcontingutdematèriaorgànica<=1,0%:ClasseA1
Ͳ Materialambcontingutdematèriaorgànica>1,0%:ClassesegonsUNEͲEN13501Ͳ1


2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE

Subministrament:enenvasostancatshermèticament.
Emmagatzematge:Enelseuenvàsd'origenienllocssecs,sensecontactedirecteambelterraiprotegitdelaintempèrie,demaneraque
nosen'alterinlescondicionsinicials.
Tempsmàximd'emmagatzematge:
Ͳ Morteradhesiu:1any
Ͳ Morterambresinessintètiquesomorterpolimèric:6mesos

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT

Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra

4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI

ADHESIUPERARAJOLESCERÀMIQUES:
UNEͲEN12004:2001Adhesivosparabaldosascerámicas.Definicionesyespecificaciones.
UNEͲEN12004/A1:2002Adhesivosparabaldosascerámicas.Definicionesyespecificaciones.
MORTERDERAMDEPALETA:
UNEͲEN998Ͳ2:2004Especificacionesdelosmorterosparaalbañilería.Parte2:Morterosparaalbañilería.
MORTERSEC,D'ANIVELLAMENT,REFRACTARI,POLIMÉRICODERESINES:
Nohihanormativadecomplimentobligatori.

5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ

CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓENADHESIUPERARAJOLESCERÀMIQUES:
ElsubministradorhadeposaradisposiciódelaDFenelcasqueaquestahosolͼliciti,ladocumentaciósegüent,queacreditaelmarcatge
CE,segonselsistemad'avaluaciódeconformitataplicable,d'acordambelquedisposal'apartat7.2.1delCTE:
ͲProductesperausosperalaconstrucció:
ͲSistema3:DeclaraciódePrestacions
Al'embalatgeoal'albaràdelliuramenthandeconstarͲhilesdadessegüents:
Ͳ

Nomdelproducte

Ͳ

Marcadelfabricantillocd'origen

Ͳ

Dataicodideproducció,caducitaticondicionsd'emmagatzematge

Ͳ

ReferènciaalanormaUNEͲEN12004

Ͳ

Tipusd'adhesiu,designatsegonsl'apartat6delanormaUNEͲEN12004

Ͳ

MarcaCEdeconformitatambelquedisposenelsReialsDecrets1630/1992de29dedesembrei1328/1995de28dejuliol

Ͳ

Instruccionsd'us:
Ͳ

Proporcionsdelamescla

Ͳ

Tempsdemaduració:intervaldetempsdesdelmomentdeferlamesclaielmomentenqueestàllestperaseraplicat
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Ͳ

Vidaútil:intervaldetempsmàximenqueelmaterialpotserutilitzatdesprèsdeferlamescla

Ͳ

Reacciódavantelfoc

Ͳ

Mètoded'aplicació

Ͳ

MarcaCEdeconformitatambelquedisposenelsReialsDecrets1630/1992de29dedesembrei1328/1995de28dejuliol

Ͳ

Tempsobert

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE

Ͳ

Tempsquecalesperardesdelrejuntatfinsqueespermetilacirculació

Ͳ

Àmbitd'aplicació

RESINES:
Al'envàshihadefigurarlesdadessegüents:
Ͳ

Nomdelfabricantomarcacomercial

Ͳ

Instruccionsd'utilització

CE,segonselsistemad'avaluaciódeconformitataplicable,d'acordambelquedisposal'apartat7.2.1delCTE:

Ͳ

Composicióicaracterístiquesdelmorter

Ͳ Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel

OPERACIONSDECONTROLENMORTERSDERAMDEPALETA:

CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓENMORTERDERAMDEPALETA:
ElsubministradorhadeposaradisposiciódelaDFenelcasqueaquestahosolͼliciti,ladocumentaciósegüent,queacreditaelmarcatge

fabricantpertald'obtenirlespropietatsespecificades(conceptedeprestació):
ͲSistema2+:DeclaraciódePrestacions

Inspeccióvisualdelescondicionsdesubministramentirecepciódelcertificatdequalitatdelfabricant,segonslesexigènciesdelplecde
condicions.

ͲProductesperamurs,pilarsiparticions(mortersprescrits*).*Morterqueesfabricaenunesproporcionspredeterminadesiqueles

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el

sevespropietatsdepenendelesproporcionsdelscomponentsques'handeclarat(conceptederecepta):

mètodeestablertal'UNEEN1015Ͳ4,iesprepararàunasèriede3provetesprismàtiquesde4x4x16cmpertald'obtenirlaresistènciaa

ͲSistema4:DeclaraciódePrestacions
Al'embalatgeoal'albaràdelliuramenthandeconstarͲhilesdadessegüents:
Ͳ

ReferènciaalanormaUNEͲEN998Ͳ2

Ͳ

Nomdelfabricant

Ͳ

Codiodatadefabricació

Ͳ

Tipusdemorter

Ͳ

Tempsd'us

Ͳ

Contingutenclorurs

Ͳ

Contingutenaire

Ͳ

Proporciódelscomponents(mortersprescrits)

Ͳ

Resistènciaacompressióoclassederesistènciaacompressió

Ͳ

Resistènciad'unió(adhesió)

Ͳ

Absorciód'aigua

compressió(UNEͲEN1015Ͳ11)
CRITERISDEPRESADEMOSTRESENMORTERSDERAMDEPALETA:
ElscontrolsesrealitzaransegonslesinstruccionsdelaDFilesindicacionsdelaUNEͲEN1015Ͳ11.
INTERPRETACIÓDELSRESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT,ENMORTERSDERAMDEPALETA:
Noespodranutilitzaral'obramorterssenseelcorresponentcertificatdegarantiadelfabricant,d'acordalescondicionsexigides.
Elvalorderesistènciaacompressióobtinguthadecorrespondrealesespecificacionsdeprojecte:
Ͳ

Siresultasuperioral90%deladeprojecte,s'acceptaràellot.

Ͳ

Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent.
S'acceptaràellotsiaquestcoeficientnoésinferioral90%delprevistenelprojecte.

Ͳ

Permeabilitatalvapord'aigua

Ͳ

Densitat

Ͳ

Conductivitattèrmica

Ͳ

Durabilitat

Ͳ

Midamàximadelgranulat

Ͳ

Tempsobertotempsdecorrecció

3.2.7. FERRETERIA
3.2.7.1. FILFERROS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0A14200.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS

Fild'acerdolç,flexibleitenaç,obtingutperestiratgeenfredopertrefilatge.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Filferrod'acer
Ͳ Filferrod'acergalvanitzat
Ͳ Filferrod'acerplastificat
Ͳ Filferrorecuit
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Hadeserdeseccióconstantiuniforme.
HadecomplirlesespecificacionsdelanormaUNE36722.
ACABATSUPERFICIALGALVANITZAT:
Elseurecobrimentdezinchadeserhomogeni,llis,sensediscontinuïtats,escames,grans,rugositatsoesquerdes,nohadetenirtaquesni
d'altresimperfeccionssuperficials.
Lamasamínimadelrecobrimentdezinc(UNE37Ͳ504)hadecomplirlesespecificacionsdelestaulesIiIIdel'UNE37Ͳ506.
Resisténciaalatracció(UNE37Ͳ504):
Ͳ QualitatG1oG2:1770N/mm2
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Ͳ QualitatG3:1570N/mm2
Adherènciadelrecobriment(UNE37Ͳ504):Hadecomplir
Puresadelzinc(UNE37Ͳ504):>=98,5%
Toleràncies:
Ͳ Diàmetre:±2%diàmetrenominal
FILFERROD'ACERPLASTIFICAT:
Filferrod'acerdebaixcontingutdecarboni,galvanitzatencalent,ambunrecobrimentorgànicdePVCaplicatperextrusióosinterització.
ElrecobrimentdePVChadecomplirlesespecificacionsdel'apartat6.3del'UNE36Ͳ732.
Laconcentricitatil'adherènciadelrecobrimentdePVChadecomplirlesespecificacionsdelarticle6.5UNE36Ͳ732.
Característiquesdelgalvanitzat:GͲ1B(UNE37Ͳ506)
Resistènciaalatracció:
Ͳ Qualitatrecuit:=<600N/mm2
Ͳ Qualitatdur:>600N/mm2
Toleràncies:
Ͳ Diàmetre:taula1UNE36Ͳ732
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Enrotlles.Al'embalatgeoalbaràdelliuramenthihandeconstarlesdadessegüents:
Ͳ Identificaciódelfabricantonomcomercial
Ͳ Identificaciódelproducte
Ͳ Diàmetreillargàriadelsrotlles
Emmagatzematge:Enllocssecsiprotegitsdelaintempèrie.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
FILFERROD'ACER:
*UNE36722:1974Alambredeacerodebajocontenidoencarbono.Medidasytolerancias.
FILFERROD'ACERGALVANITZAT:
*UNE37506:1983Alambresdeacerogalvanizadosencalienteparausosgenerales.Designacióndecalidades.Caracterisicasgenerales.
*UNE37502:1983Alambresdeacerogalvanizadosencaliente.Condicionestécnicasdesuministro.
FILFERROPLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientosdepoli(clorurodevinilo).
3.2.7.2. CLAUS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0A31000.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
ElementsmetàlͼlicsperasubjectarcosesintroduintͲlosmitjançantcopsoimpactes.
S'hanconsideratelselementssegüents:
Ͳ Gafesdepalaipunta
Ͳ Clausd'impacte
Ͳ Clausd'acer
Ͳ Clausdecoure
Ͳ Clausd'acergalvanitzat
Ͳ Tatxesd'acer
Claussóntijesmetàlͼliques,punxagudesd'unextremiambunacabotaal'altre.
Tatxessónclauscurtsamblacabotagrossaiplana.
Gafesdepalaipuntasónclausgransiplansamblacabotaformadaaldoblegarlatija,utilitzatsperaunirelsbastimentsamblesparets.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Handetenirlaforma,midesiresistènciesadequatsalselementsquehand'unir.
Handeserrectes,amblapuntaafiladairegular.
Elsclausd'acerhandecomplirlesdeterminacionsdelesnormesUNE17Ͳ032,UNE17Ͳ033,UNE17Ͳ034,UNE17Ͳ035iUNE17Ͳ036.
ACABATSUPERFICIALGALVANITZAT:
Elseurecobrimentdezinchadeserllis,sensediscontinuïtats,niexfoliacionsinohadetenirtaquesnid'altresimperfeccionssuperficials.

Protecciódegalvanitzat:>=275g/m2
Puresadelzinc,enpes:>=98,5%
Tolerànciesdelsclausitatxes:
Ͳ Llargària:±1D
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Empaquetats.
Emmagatzematge:Enllocsprotegitsdelaplujailahumitat.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativad'obligatcomplimentperalesgafesdepalaipunta.
CLAUSITATXES:
UNE17032:1966Puntasredondeadasdecabezaplanalisa.Medidas.
UNE17033:1966Puntasredondeadasdecabezaplanarayada.Medidas.
UNE17034:1966Puntasredondeadasdecabezaplanaancha.
UNE17035:1966Puntasdecabezacónica.
UNE17036:1966Puntasredondeadasdecabezaperdida.
3.2.8. ACERIMETALLENPERFILSOBARRES
3.2.8.1. ACERENBARRESCORRUGADES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0B2A000.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Acerperaarmadurespassivesd'elementsdeformigó:
S'hanconsideratelselementssegüents:
Ͳ Barrescorrugades
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Enelcasdequeelmaterials'utilitzienobrapública,l'acorddeGoverndelaGeneralitatdeCatalunyade9dejunyde1998,exigeixque
els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membresdelaUnióEuropeaodel'AssociacióEuropeadeLliureCanvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEEobéaltresdistintiusdelaComunitatEuropea.
Elsproductesd'acerperaarmadurespassivesnohandetenirdefectessuperficialsnifissures.
L'armadurahadeserneta,sensetaquesdegreix,d'oli,depintura,depolsodequalsevolaltrematèriaperjudicial.
Elsfilferrosllisosnomésespodenutilitzarcomelementsdeconnexiód'armaduresbàsiqueselectrosoldadesengelosia.
Lesbarrescorrugadeshandeteniralmenysduesfilesdecorruguestransversals,uniformementdistribuïdesalllargdetotalallargària.
Dinsdecadafila,lescorrugueshand'estaruniformementespaiades.
Lescaracterístiquessegüentshandecomplirambelsvalorsdeclaratspelfabricant,assajadessegonslanormacorresponent,dinsdellímit
detolerànciaindicat,enelseucas:
Ͳ Diàmetrenominal:s'had'ajustaralsvalorsespecificatsalataula6delaUNEͲEN10080.
Ͳ Diàmetresnominals<=10,00mm:Variacióenintervalsdemigmm
Ͳ Diàmetresnominals>10,00mm:Variacióenunitatssenceresdemm
Ͳ Dimensionsigeometriadelescorrugues:Hadecomplirl'especificatenl'apartat7.4.2delaUNEͲEN10080.
Ͳ Massapermetre:Elvalornominalhadeserl'especificatenlataula6delaUNEͲEN10080,enrelacióambeldiàmetrenominalil'àrea
nominaldelasecciótransversal
Ͳ Seccióequivalent:>=95,5%Secciónominal
Ͳ Aptitudaldoblegat:
Ͳ Assaigdoblegatambangle>=180º(UNEͲEN10080,UNEͲENISO15630Ͳ1):Nos'had'apreciartrencamentsofissures
Ͳ AssaigdoblegatͲdesdoblegatambangle>=90º(UNEͲEN10080,UNEͲENISO15630Ͳ1):Nos'had'apreciartrencamentsofissures
Tensiód'adherència(assaigdelabigaUNEͲEN10080):
Ͳ Tensiód'adherència:
Ͳ D<8mm:>=6,88N/mm2
Ͳ 8mm<=D<=32mm:>=(7,84Ͳ0,12D)N/mm2
Ͳ D>32mm:>=4,00N/mm2
Ͳ Tensiódeúltimad'adherència:
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Ͳ D<8mm:>=11,22N/mm2
Ͳ 8mm<=D<=32mm:>=(12,74Ͳ0,19D)N/mm2
Ͳ D>32mm:>=6,66N/mm2
Ͳ Composicióquímica(%enmassa):
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦¦C¦Ceq¦S¦P¦Cu¦N¦
¦¦%màx.¦%màx.¦%màx.¦%màx.¦%màx.¦%màx.¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦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¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Ceq=Carboniequivalent
EspotsuperarelvalormàximperalCarbonienun0,03%enmassa,sielvalordelCarboniequivalentdisminueixenun0,02%enmassa.
Lescaracterístiquesanteriorss'handedeterminarsegonslanormaUNEͲENISO15630Ͳ1.
BARRESIROTLLESD'ACERCORRUGATSOLDABLE:
Elproductes'hadedesignarsegonsl'especificatenl'apartat5.1delaUNEͲEN10080:
Ͳ Descripciódelaforma
Ͳ ReferènciaalanormaEN
Ͳ Dimensionsnominals
Ͳ Classetècnica
Lescaracterístiquessegüentshandecomplirambelsvalorsdeclaratspelfabricant,assajadessegonslanormacorresponent,dinsdellímit
detolerànciaindicat,enelseucas:
Ͳ Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNEͲEN
10080.
Ͳ Característiquesmecàniquesdelesbarres:
Ͳ Acersoldable(S)
Ͳ Allargamenttotalsotacàrregamàxima:
Ͳ Acersubministratenbarres:>=5,0%
Ͳ Acersubministratenrotlles:>=7,5%
Ͳ Acersoldableambcaracterístiquesespecialsdeductilitat(SD):
Ͳ Allargamenttotalsotacàrregamàxima:
Ͳ Acersubministratenbarres:>=7,5%
Ͳ Acersubministratenrotlles:>=10,0%
Ͳ Resistènciaafatiga:Hadecomplirl'especificatlataula32.2.ddel'EHEͲ08
Ͳ Deformacióalternativa:Hadecomplirl'especificatlataula32.2.edel'EHEͲ08
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦Designació¦Lím.elàstic¦Càrrega¦Allargament¦Relació¦
¦¦fy¦unitaria¦al¦fs/fy¦
¦¦¦trencament¦trencament¦¦
¦¦N/mm2¦fs(N/mm2)¦¦¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦B400S¦>=400¦>=440¦>=14%¦>=1,05¦
¦B500S¦>=500¦>=550¦>=12%¦>=1,05¦
¦B400SD¦>=400¦>=480¦>=20%¦>=1,20¦
¦¦¦¦¦<=1,35¦
¦B500SD¦>=500¦>=575¦>=16%¦>=1,15¦
¦¦¦¦¦<=1,35¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Ͳ Diàmetrenominal:S'hand'ajustaralasèriesegüent(mm):6810121416202532i40mm
Ͳ S'had'evitarutilitzarbarresdediàmetre<=6mm,enelcasd'armaduramuntadaoelaboradaambsoldadura.
Toleràncies:
Ͳ Massa:
Ͳ Diàmetrenominal>8,0mm:±4,5%massanominal
Ͳ Diàmetrenominal<=8,0mm:±6%massanominal
Lescaracterístiquesanteriorss'handedeterminarsegonslanormaUNEͲENISO15630Ͳ1.

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge:enllocsenelsquerestinprotegitsdelapluja,l'humitatdelterrail'eventualagressivitatdel'ambient.
Esclassificaransegonseltipus,qualitat,diàmetreiprocedència.
Abansdelasevautilitzacióienespecialdespresdeperiodesllargsd'emmagatzematgeenobra,s'had'inspeccionarlasuperfíciepertalde

comprovarquenohihagialteracionssuperficials.
Pèrduadepesdesprèsdel'eliminaciód'òxidsuperficialambraspalldefilferros:<1%
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
UNEͲEN10080:2006Aceroparaelarmadodelhormigón.Acerosoldableparaarmadurasdehormigónarmado.Generalidades.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
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'especificatenl'apartat10delaEHEͲ08,UNEͲEN10080),aquestamarcas'haderepetiraintervals<=1,5m
Cadapartidad'acerhad'anaracompanyadad'unafulldesubministramentquecomamínim,hadecontenirlainformaciósegüent:
Ͳ

Identificaciódelsubministrador

Ͳ

Númerod'identificaciódelacertificaciód'homologaciód'adherència(apartat32.2EHEͲ08)

Ͳ

Númerodesèriedelfulldesubministrament

Ͳ

Nomdelafàbrica

Ͳ

Datad'entregainomdelpeticionari

Ͳ

Quantitatd'acersubministratclassificatperdiàmetresitipusd'acer

Ͳ

Diàmetressubministrats

Ͳ

Designaciódelstipusd'acerssubministratssegonsEHEͲ08,UNEͲEN10080

Ͳ

Formadesubministrament:barraorotlle

Ͳ

Identificacióillocdesubministrament

Ͳ

Sistemad'identificacióadoptatsegonsEHEͲ08,UNEͲEN10080

Ͳ

Classetècnicasegonsl'especificatenl'apartat10delaEHEͲ08,UNEͲEN10080

Ͳ

Indicació,enelseucas,deprocedimentsespecialsdesoldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la
informaciósegüent:
Ͳ

Datad'emissiódelcertificat

Ͳ

Certificatdel'assaigdedoblegatͲdesdoblegat

Ͳ

Certificatdel'assaigdedoblegatsimple

Ͳ

Certificatdel'assaigdefatigaenacerstipusSD

Ͳ

Certificatdel'assaigdedeformacióalternativaenacerstipusSD

Ͳ

Certificatd'homologaciód'adherènciaenelcasenqueesgaranteixilescaracterístiquesd'adherènciamitjançantl'assaigdelabiga
Ͳ

Marcacomercialdel'acer

Ͳ

Formadesubministrament:barraorotlles

Pàgina45|85



PROJECTECONSTRUCTIUDEL’ADEQUACIÓDELAURBANITZACIÓDEMASISAAC
T.M.dePalauͲSaverdera(AltEmpordà)




DOCUMENTNÚMERO3:PLECDECONDICIONS


Ͳ

OPERACIONSDECONTROL:

Ͳ

Ͳ

Peracadapartidadesubministramentquearribial'obra:
Ͳ

Recepciódelcertificatdegarantiadelfabricant,signatperpersonafísica,segonsarticle32ºdelanormaEHEͲ08.

Ͳ

Inspeccióvisualdelmaterialiobservaciódelesmarquesd'identificació.

Quanl'acerdisposidemarcatgeCEescomprovaràlasevaconformitatmitjançantlaverificaciódocumentaldequeelsvalorsdeclarats
enelsdocumentsdelmarcatgepermetindeduirelcomplimentdelesespecificacionscontempladesenelprojecteial'article32de

Ͳ

l'EHEͲ08.

Ͳ

Comprovaciódelaseccióequivalent

Ͳ

Comprovaciódelescaracterístiquesgeomètriques

Ͳ

AssaigdedoblatͲdesdoblat,oalternativament,eldedoblatsimple

Ͳ

Comprovaciódellímitelàstic,lacàrregaderuptura,larelacióentreells,il'allargamentderuptura

En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe
d'assaigs,decomamàximunanyd'antiguitat,quecompleixinambl'article38.10,irealitzatenunlaboratoriacreditat

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser

Ͳ

Ͳ

Lapossessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,conformeal'article81del'EHEͲ08

Ͳ

Larealitzaciód'assaigsdecomprovaciódurantlarecepció.Esfaràenfunciódelaquantitatd'acersubministrat:

En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un
informed'assaigs,decomamàximunanyd'antiguitat,quecompleixinambl'article32º,irealitzatenunlaboratoriacreditat.

conformesal'EHEͲ08ial'UNEͲEN10080.Lademostraciód'aquestaconformitatespodràefectuarmitjançant:

Ͳ

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'assajaran2provetessobrelesqueesfaranelssegüentsassaigs:

Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:

Ͳ

Comprovacionsexperimentalsdelesarmadureselaboradesdurantelsubministramentolasevafabricacióenobra:
Ͳ

Ͳ

Esdividiràelsubministramentenlotsdecomamàxim40tquesiguindelmateixsubministrador,fabricant,designaciói

Ͳ

Comprovaciódelaseccióequivalent

Ͳ

Comprovaciódelescaracterístiquesgeomètriques

Ͳ

AssaigdedoblatͲdesdoblat,oalternativament,eldedoblatsimple

Ͳ

Amés,escomprovaràcomamínimenunaprovetadecadadiàmetre,eltipusd'acerutilitzatielseufabricant,ellímit

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les
d'adherència,ilesdelessevesdimensionsgeomètriques,aixícomlescaracterístiquesencasderealitzarsoldaduraresistent.

Subministrament<300t:
Ͳ

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

sèrie,iesprendran2provetesonesrealitzaranelssegüentsassaigs:
Ͳ

Esdefiniràcomalotdecontrolexperimentalquanescompleixi:
Ͳ

Pesdellot<=30t

Ͳ

Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa
instalͼlaciódeferralla

elàstic,lacàrregaderuptura,l'allargamentderuptura,il'allargamentsotacàrregamàxima.
Ͳ

Subministrament>=300t:
Ͳ
Ͳ

Esprendran4provetesperalacomprovaciódelescaracterístiquesmecàniquesdelcasanterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es

Ͳ

Siesfabriquenaobra,lesques'haginproduïtenunperíoded'1mes

Ͳ

Estarfabricadesambelmateixtipusd'aceriformadeproducte

Elsassaigsperarealitzarelcontrol,esrealitzaranenlaboratorisautoritzats.
Ͳ

declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de

Comprovaciódelaconformitatdelescaracterístiquesmecàniques:
Ͳ

corresponentaundiàmetredecadasèrie.Sil'acerestiguésenpossessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,laDF

s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques

podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la

sobre1decadaquatrelots,realitzantcomamínim5assaigs.
Ͳ

Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas,

realitzaciód'aquestassaigs.
Ͳ

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

Ͳ

%Cassaig=%Ccertificat:±0,03

Ͳ

%Ceqassaig=%Ceqcertificat:±0,03

Ͳ

%Passaig=%Pcertificat:±0,008

Armaduresfabricadesambprocessosdesoldadura:esprendran4mostresperlot,corresponentsalescombinacionsdediàmetres
mésrepresentatiusdelprocésdesoldadura,realitzantͲse:assaigsdetracciósobre2provetesdelsdiàmetresméspetitsdecada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en
possessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,laDFpodràrealitzarelsassaigssobreunaúnicaproveta.

Ͳ

%Sassaig=%Scertificat:±0,008

Ͳ

%Nassaig=%Ncertificat:±0,002

Ͳ

Comprovaciódelaconformitatdelescaracterístiquesd'adherència:

Ͳ

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'UNEEN10080,noméscaldràdeterminarl'alturadelacorruga.
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Ͳ

Comprovaciódelaconformitatdelescaracterístiquesgeomètriques:

Esrealitzarà,sobrecadaunitatacomprovar,unainspeccióperdeterminarlacorrespondènciadelsdiàmetresdelesarmaduresieltipus
d'acerentreelindicatenelprojecteilafulladesubministrament.Amésesrevisaràquel'alineaciódelsseuselementsrectes,lesseves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de
doblatilesdesviacionsgeomètriquesrespectealesformesd'especejamentdelprojectesónconformesamblestolerànciesestablertesen
elmateix,oconformesal'annex11del'EHEͲ08.
Ͳ

Comprovacionsaddicionalsencasdesoldaduraresistent:

Ͳ

Sis'utilitzaunasoldaduraresistentperal'elaboraciódel'armatafàbrica,laDFhauràdedemanarlesevidènciesdocumentalsdeque
elprocésestàenpossessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut.Sil'elaboraciódel'armatesfaaobra,laDFpermetràla
realitzaciódelasoldaduraresistentnomésenelcasqueesfaciuncontrold'execucióintens.

Ͳ

Amés,laDFhauràdedisposarlarealitzaciód'unasèriedecomprovacionsexperimentalsdelaconformitatdelprocés,enfunciódel
tipusdesoldadura,d'acordamb7.2del'UNE36832.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36Ͳ092 i a l'EHEͲ08. El control plantejat es
realitzaràabansdecomençarelformigonatdelesestructures,enelcasdematerialsensemarcadequalitat,oabansdelapostaenservei
enelcasdequedisposidel'esmentadamarcadequalitatdeproducte.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als
margesdefinitsal'EHEͲ08(art.32.2).Enelcasd'altresprocessos,s'acceptaràellotquanelsassaigsdetraccióidoblatcompleixinambles
especificacionsestablertes.
EncasdenocomplirͲsealgunaespecificació,s'efectuaràunanovapresademostresdelmateixlot.Siestornésaproduirunincompliment
d'algunaespecificació,esrebutjariaellot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les
especificacionsdefinidesal'art.32.2del'EHEͲ08.Encascontrari,estornaràaferunapresademostresdelmateixlot, isiestornésa
donarunincomplimentd'algunaespecificació,esrebutjaràellotsencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es
consideraràoxidacióexcessivaquanmitjançantunraspallatambpuesmetàlͼliques,esdeterminiunapèrduadepesdelabarraproveta
superioral1%.S'hauràdecomprovarqueuncopeliminatl'òxid,l'alturadelacorrugacompleixambelslímitsestablertsal'art.32.2de
l'EHEͲ08.
En el cas de produirͲse un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es
procediràalrepàsdetotalaremesa.Silescomprovacionsresultensatisfactòries,s'acceptaràlaremesa,prèviasubstituciódel'armadura
defectuosa.Encascontrari,esrebutjaràtotalaremesa.
3.2.8.2. MALLESELECTROSOLDADES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0B34254.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Acerperaarmadurespassivesd'elementsdeformigó:
S'hanconsideratelselementssegüents:
Ͳ Mallaelectrosoldada

CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Enelcasdequeelmaterials'utilitzienobrapública,l'acorddeGoverndelaGeneralitatdeCatalunyade9dejunyde1998,exigeixque
els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membresdelaUnióEuropeaodel'AssociacióEuropeadeLliureCanvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEEobéaltresdistintiusdelaComunitatEuropea.
Elsproductesd'acerperaarmadurespassivesnohandetenirdefectessuperficialsnifissures.
L'armadurahadeserneta,sensetaquesdegreix,d'oli,depintura,depolsodequalsevolaltrematèriaperjudicial.
Elsfilferrosllisosnomésespodenutilitzarcomelementsdeconnexiód'armaduresbàsiqueselectrosoldadesengelosia.
Lesbarrescorrugadeshandeteniralmenysduesfilesdecorruguestransversals,uniformementdistribuïdesalllargdetotalallargària.
Dinsdecadafila,lescorrugueshand'estaruniformementespaiades.
Lescaracterístiquessegüentshandecomplirambelsvalorsdeclaratspelfabricant,assajadessegonslanormacorresponent,dinsdellímit
detolerànciaindicat,enelseucas:
Ͳ Diàmetrenominal:s'had'ajustaralsvalorsespecificatsalataula6delaUNEͲEN10080.
Ͳ Diàmetresnominals<=10,00mm:Variacióenintervalsdemigmm
Ͳ Diàmetresnominals>10,00mm:Variacióenunitatssenceresdemm
Ͳ Dimensionsigeometriadelescorrugues:Hadecomplirl'especificatenl'apartat7.4.2delaUNEͲEN10080.
Ͳ Massapermetre:Elvalornominalhadeserl'especificatenlataula6delaUNEͲEN10080,enrelacióambeldiàmetrenominalil'àrea
nominaldelasecciótransversal
Ͳ Seccióequivalent:>=95,5%Secciónominal
Ͳ Aptitudaldoblegat:
Ͳ Assaigdoblegatambangle>=180º(UNEͲEN10080,UNEͲENISO15630Ͳ1):Nos'had'apreciartrencamentsofissures
Ͳ AssaigdoblegatͲdesdoblegatambangle>=90º(UNEͲEN10080,UNEͲENISO15630Ͳ1):Nos'had'apreciartrencamentsofissures
Tensiód'adherència(assaigdelabigaUNEͲEN10080):
Ͳ Tensiód'adherència:
Ͳ D<8mm:>=6,88N/mm2
Ͳ 8mm<=D<=32mm:>=(7,84Ͳ0,12D)N/mm2
Ͳ D>32mm:>=4,00N/mm2
Ͳ Tensiódeúltimad'adherència:
Ͳ D<8mm:>=11,22N/mm2
Ͳ 8mm<=D<=32mm:>=(12,74Ͳ0,19D)N/mm2
Ͳ D>32mm:>=6,66N/mm2
Ͳ Composicióquímica(%enmassa):
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦¦C¦Ceq¦S¦P¦Cu¦N¦
¦¦%màx.¦%màx.¦%màx.¦%màx.¦%màx.¦%màx.¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦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¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Ceq=Carboniequivalent
EspotsuperarelvalormàximperalCarbonienun0,03%enmassa,sielvalordelCarboniequivalentdisminueixenun0,02%enmassa.
Lescaracterístiquesanteriorss'handedeterminarsegonslanormaUNEͲENISO15630Ͳ1.
FILFERROSCORRUGATSIFILFERROSLLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNEͲEN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o
armaduresbàsiqueselectrosoldadesengelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNEͲEN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en
armaduresbàsiqueselectrosoldadesengelosia.
Elsdiàmetresnominalsdelsfilferroscorrugatss'hand'ajustaralasèrie(mm):
5Ͳ5,5Ͳ6Ͳ6,5Ͳ7Ͳ7,5Ͳ8Ͳ8,5Ͳ9Ͳ9,5Ͳ10Ͳ10,5Ͳ11Ͳ11,5Ͳ12Ͳ14mm
Lescaracterístiquessegüentshandecomplirambelsvalorsdeclaratspelfabricant,assajadessegonslanormacorresponent,dinsdellímit
detolerànciaindicat,enelseucas:
Ͳ Característiquesmecàniques:
Ͳ B500T
Ͳ Límitelàsticfy:>=500N/mm2
Ͳ Càrregaunitàriadetrencamentfs:>=550N/mm2
Ͳ Allargamentaltrencament:>=8%
Ͳ Relacióf/fy:>=1,03
Lescaracterístiquesanteriorss'handedeterminarsegonslanormaUNEͲENISO15630Ͳ1.
MALLAELECTROSOLDADA:
Armaduraformadaperladisposiciódebarrescorrugadesofilferroscorrugats,longitudinalsitransversals,dediàmetrenominaligualo
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Ͳ

diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica,
realitzadaenunainstalͼlacióindustrialalienaal'obra.
Lacomposiciódelamallapotserbarrescorrugadesofilferroscorrugats,perònolabarrejad'ambdós.
Elscomponentsd'unpanellpodenserelementssimplesoaparellats.
Elproductes'hadedesignarsegonsl'especificatenl'apartat5.2delaUNEͲEN10080:
Ͳ Descripciódelaforma
Ͳ ReferènciaalanormaEN
Ͳ Dimensionsnominals:Dimensionsdelscomponents,dimensionsdelpanell,separacióentreelementsisobrellargs
Ͳ Classestècniquesdelsacers
Elscomponentsdelamallahandecomplirlesespecificacionsqueelshisonaplicablessegonssiguinbarresofilferros.
Lescaracterístiquessegüentshandecomplirambelsvalorsdeclaratspelfabricant,assajadessegonslanormacorresponent,dinsdellímit
detolerànciaindicat,enelseucas:
Ͳ Càrregadedesenganxamentdelesunionssoldades(Fs):0,25fyxAn
Ͳ (An=Secciótransversalnominaldelmésgrandelselementsdelaunióenmallessimplesod'undelselementsaparellats,enmalles
dobles)
Ͳ Diàmetresrelatiusdelselements:
Ͳ Mallessimples:dmín<=0,6dmàx
(dmín:diàmetrenominaldel'armaduratransversal,dmàx:diàmetrenominaldel'armaduramésgruixuda)
Ͳ Malleselementsaparellats:0,7ds<=dt<=1,25ds
(ds:diàmetrenominaldelesarmaduressimples;dt:diàmetrenominaldelesarmaduresaparellades)
Ͳ Separacióentrearmadureslongitudinalsitransversals:<=50mm
Ͳ Sobrellargs(prolongaciódelesbarrestransversalsmésenllàdel'últimabarralongitudinal):25mm
Toleràncies:
Ͳ Llargàriaiamplària:±25mmo±0,5%(lamésgran)
Ͳ Separacióentrearmadures:±15mmo±7,5%(lamésgran)
Lescaracterístiquesanteriorss'handedeterminarsegonslanormaUNEͲENISO15630Ͳ1.
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge:enllocsenelsquerestinprotegitsdelapluja,l'humitatdelterrail'eventualagressivitatdel'ambient.
Esclassificaransegonseltipus,qualitat,diàmetreiprocedència.
Abansdelasevautilitzacióienespecialdespresdeperiodesllargsd'emmagatzematgeenobra,s'had'inspeccionarlasuperfíciepertalde
comprovarquenohihagialteracionssuperficials.
Pèrduadepesdesprèsdel'eliminaciód'òxidsuperficialambraspalldefilferros:<1%
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
UNEͲEN10080:2006Aceroparaelarmadodelhormigón.Acerosoldableparaarmadurasdehormigónarmado.Generalidades.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons

Ͳ

Formadesubministrament:barraorotlle

Ͳ

Identificacióillocdesubministrament

Ͳ

Sistemad'identificacióadoptatsegonsEHEͲ08,UNEͲEN10080

Ͳ

Classetècnicasegonsl'especificatenl'apartat10delaEHEͲ08,UNEͲEN10080

Ͳ

Indicació,enelseucas,deprocedimentsespecialsdesoldadura

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la
informaciósegüent:
Ͳ

Datad'emissiódelcertificat

Ͳ

Certificatdel'assaigdedoblegatͲdesdoblegat

Ͳ

Certificatdel'assaigdedoblegatsimple

Ͳ

Certificatdel'assaigdefatigaenacerstipusSD

Ͳ

Certificatdel'assaigdedeformacióalternativaenacerstipusSD

Ͳ

Certificatd'homologaciód'adherènciaenelcasenqueesgaranteixilescaracterístiquesd'adherènciamitjançantl'assaigdelabiga
Ͳ

Marcacomercialdel'acer

Ͳ

Formadesubministrament:barraorotlles

EnMalleselectrosoldades,s'hadefacilitaramés:
Ͳ

Certificatdel'assaigdedesenganxamentdelsnusos

Ͳ

Certificatdequalificaciódelpersonalquerealitzalasoldaduranoresistent

Ͳ

Certificatd'homologaciódesoldadorsidelprocésdesoldadura

OPERACIONSDECONTROL:
Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
Peracadapartidadesubministramentquearribial'obra:

l'especificatenl'apartat10delaEHEͲ08,UNEͲEN10080),aquestamarcas'haderepetiraintervals<=1,5m

Ͳ

Recepciódelcertificatdegarantiadelfabricant,signatperpersonafísica,segonsarticle32ºdelanormaEHEͲ08.

Cadapartidad'acerhad'anaracompanyadad'unafulldesubministramentquecomamínim,hadecontenirlainformaciósegüent:

Ͳ

Inspeccióvisualdelmaterialiobservaciódelesmarquesd'identificació.

Ͳ

Identificaciódelsubministrador

Ͳ

Númerod'identificaciódelacertificaciód'homologaciód'adherència(apartat32.2EHEͲ08)

Ͳ

Númerodesèriedelfulldesubministrament

Ͳ

Nomdelafàbrica

Ͳ

Datad'entregainomdelpeticionari

Ͳ

Quantitatd'acersubministratclassificatperdiàmetresitipusd'acer

Ͳ

Diàmetressubministrats

Ͳ

Designaciódelstipusd'acerssubministratssegonsEHEͲ08,UNEͲEN10080

Ͳ

Quanl'acerdisposidemarcatgeCEescomprovaràlasevaconformitatmitjançantlaverificaciódocumentaldequeelsvalorsdeclarats
enelsdocumentsdelmarcatgepermetindeduirelcomplimentdelesespecificacionscontempladesenelprojecteial'article32de
l'EHEͲ08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser
conformesal'EHEͲ08ial'UNEͲEN10080.Lademostraciód'aquestaconformitatespodràefectuarmitjançant:
Ͳ
Ͳ

Lapossessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,conformeal'article81del'EHEͲ08
Larealitzaciód'assaigsdecomprovaciódurantlarecepció.Esfaràenfunciódelaquantitatd'acersubministrat:
Ͳ

Subministrament<300t:
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Ͳ

Esdividiràelsubministramentenlotsdecomamàxim40tquesiguindelmateixsubministrador,fabricant,designaciói

Ͳ

sèrie,iesprendran2provetesonesrealitzaranelssegüentsassaigs:
Ͳ

Comprovaciódelaseccióequivalent

Ͳ

Comprovaciódelescaracterístiquesgeomètriques

Ͳ

Ͳ

Pesdellot<=30t

Ͳ

AssaigdedoblatͲdesdoblat,oalternativament,eldedoblatsimple

Ͳ

Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa

Ͳ

Amés,escomprovaràcomamínimenunaprovetadecadadiàmetre,eltipusd'acerutilitzatielseufabricant,ellímit

Esdefiniràcomalotdecontrolexperimentalquanescompleixi:

instalͼlaciódeferralla

elàstic,lacàrregaderuptura,l'allargamentderuptura,il'allargamentsotacàrregamàxima.
Ͳ

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

Subministrament>=300t:

Ͳ

Siesfabriquenaobra,lesques'haginproduïtenunperíoded'1mes

Ͳ

Estarfabricadesambelmateixtipusd'aceriformadeproducte

Ͳ

Esprendran4provetesperalacomprovaciódelescaracterístiquesmecàniquesdelcasanterior.

Elsassaigsperarealitzarelcontrol,esrealitzaranenlaboratorisautoritzats.

Ͳ

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es

Ͳ

declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de

Comprovaciódelaconformitatdelescaracterístiquesmecàniques:
Ͳ

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

podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la

sobre1decadaquatrelots,realitzantcomamínim5assaigs.
Ͳ

realitzaciód'aquestassaigs.

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

Ͳ

acceptada:
Ͳ

%Cassaig=%Ccertificat:±0,03

Ͳ

%Ceqassaig=%Ceqcertificat:±0,03

Ͳ

%Passaig=%Pcertificat:±0,008

Ͳ

%Sassaig=%Scertificat:±0,008

Ͳ

%Nassaig=%Ncertificat:±0,002

Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra
corresponentaundiàmetredecadasèrie.Sil'acerestiguésenpossessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,laDF

Armaduresfabricadesambprocessosdesoldadura:esprendran4mostresperlot,corresponentsalescombinacionsdediàmetres
mésrepresentatiusdelprocésdesoldadura,realitzantͲse:assaigsdetracciósobre2provetesdelsdiàmetresméspetitsdecada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en
possessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut,laDFpodràrealitzarelsassaigssobreunaúnicaproveta.

Ͳ

Comprovaciódelaconformitatdelescaracterístiquesd'adherència:

Ͳ

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

Ͳ

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot,

l'UNEEN10080,noméscaldràdeterminarl'alturadelacorruga.
Ͳ

Comprovaciódelaconformitatdelescaracterístiquesgeomètriques:

s'assajaran2provetessobrelesqueesfaranelssegüentsassaigs:
Esrealitzarà,sobrecadaunitatacomprovar,unainspeccióperdeterminarlacorrespondènciadelsdiàmetresdelesarmaduresieltipus

Ͳ

Ͳ

Comprovaciódelaseccióequivalent

Ͳ

Comprovaciódelescaracterístiquesgeomètriques

dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de

Ͳ

AssaigdedoblatͲdesdoblat,oalternativament,eldedoblatsimple

doblatilesdesviacionsgeomètriquesrespectealesformesd'especejamentdelprojectesónconformesamblestolerànciesestablertesen

Ͳ

Comprovaciódellímitelàstic,lacàrregaderuptura,larelacióentreells,il'allargamentderuptura

En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe
d'assaigs,decomamàximunanyd'antiguitat,quecompleixinambl'article38.10,irealitzatenunlaboratoriacreditat

Ͳ

d'acerentreelindicatenelprojecteilafulladesubministrament.Amésesrevisaràquel'alineaciódelsseuselementsrectes,lesseves

elmateix,oconformesal'annex11del'EHEͲ08.
Ͳ

Comprovacionsaddicionalsencasdesoldaduraresistent:

Ͳ

Sis'utilitzaunasoldaduraresistentperal'elaboraciódel'armatafàbrica,laDFhauràdedemanarlesevidènciesdocumentalsdeque
elprocésestàenpossessiód'undistintiudequalitatoficialmentreconegut.Sil'elaboraciódel'armatesfaaobra,laDFpermetràla

En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un

realitzaciódelasoldaduraresistentnomésenelcasqueesfaciuncontrold'execucióintens.

informed'assaigs,decomamàximunanyd'antiguitat,quecompleixinambl'article32º,irealitzatenunlaboratoriacreditat.
Ͳ

Comprovacionsexperimentalsdelesarmadureselaboradesdurantelsubministramentolasevafabricacióenobra:
Ͳ

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les
d'adherència,ilesdelessevesdimensionsgeomètriques,aixícomlescaracterístiquesencasderealitzarsoldaduraresistent.

Ͳ

Amés,laDFhauràdedisposarlarealitzaciód'unasèriedecomprovacionsexperimentalsdelaconformitatdelprocés,enfunciódel
tipusdesoldadura,d'acordamb7.2del'UNE36832.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
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La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36Ͳ092 i a l'EHEͲ08. El control plantejat es
realitzaràabansdecomençarelformigonatdelesestructures,enelcasdematerialsensemarcadequalitat,oabansdelapostaenservei
enelcasdequedisposidel'esmentadamarcadequalitatdeproducte.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als
margesdefinitsal'EHEͲ08(art.32.2).Enelcasd'altresprocessos,s'acceptaràellotquanelsassaigsdetraccióidoblatcompleixinambles
especificacionsestablertes.
EncasdenocomplirͲsealgunaespecificació,s'efectuaràunanovapresademostresdelmateixlot.Siestornésaproduirunincompliment
d'algunaespecificació,esrebutjariaellot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les
especificacionsdefinidesal'art.32.2del'EHEͲ08.Encascontrari,estornaràaferunapresademostresdelmateixlot, isiestornésa
donarunincomplimentd'algunaespecificació,esrebutjaràellotsencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es
consideraràoxidacióexcessivaquanmitjançantunraspallatambpuesmetàlͼliques,esdeterminiunapèrduadepesdelabarraproveta
superioral1%.S'hauràdecomprovarqueuncopeliminatl'òxid,l'alturadelacorrugacompleixambelslímitsestablertsal'art.32.2de
l'EHEͲ08.
En el cas de produirͲse un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es
procediràalrepàsdetotalaremesa.Silescomprovacionsresultensatisfactòries,s'acceptaràlaremesa,prèviasubstituciódel'armadura
defectuosa.Encascontrari,esrebutjaràtotalaremesa.
3.2.9. MATERIALSPERAENCOFRATSIAPUNTALAMENTS
3.2.9.1. TAULONS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0D21030.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS

Taulódefustaqueprovédetroncssansdefibresrectes,uniformes,apretadesiparalͼleles.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Lescareshandeserplanes,escairadesihandetenirlesarestesvives.
Elsextremshand'estaracabatsmitjançanttalldeserra,aescaire.
Hadeconservarlessevescaracterístiquesperalnombred'usosprevistos.
Nohadetenirsignesdeputrefacció,corcs,fongs,nusosmorts,estelles,semesnidescoloracions.
Espodenadmetreesquerdessuperficialsproduïdesperladessecacióquenoafectinlescaracterístiquesdelafusta.
Pesespecíficaparent(UNE56Ͳ531)(P):):4<=P<=6kN/m3
Contingutd'humitat(UNE56Ͳ529):<=15%
Higroscopicitat(UNE56Ͳ532):Normal
Coeficientdecontraccióvolumètrica(UNE56533)(C):0,35%<=C<=0,55%
Coeficientd'elasticitat:
Ͳ Fustadepi:Aprox.15000N/mm2
Ͳ Fustad'avet:Aprox.14000N/mm2
Duresa(UNE56Ͳ534):<=4
Resistènciaalacompressió(UNE56Ͳ535):
Ͳ Enladireccióparalͼlelaalesfibres:>=30N/mm2
Ͳ Enladireccióperpendicularalesfibres:>=10N/mm2
Resistènciaalatracció(UNE56Ͳ538):
Ͳ Enladireccióparalͼlelaalesfibres:>=30N/mm2
Ͳ Enladireccióperpendicularalesfibres:>=2,5N/mm2
Resistènciaalaflexió(UNE56Ͳ537):>=30N/mm2
Resistènciaal'esforçtallant:>=5N/mm2
Resistènciaalclivellament(UNE56Ͳ539):>=1,5N/mm2

Toleràncies:
Ͳ Llargàrianominal:+50mm,Ͳ25mm
Ͳ Amplàrianominal:±2mm
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦Classe¦Gruixnominal(mm)¦
¦¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦¦<50¦50a75¦>75¦
¦¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦¦Tolerància(mm)¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦T1¦±3¦±4¦+6,Ͳ3¦
¦T2¦±2¦±3¦+5,Ͳ2¦
¦T3¦±1,5¦±1,5¦±1,5¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Ͳ Fletxa:±5mm/m
Ͳ Torsió:±2°

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE

Subministrament:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
Emmagatzematge:Demaneraquenoesdeforminienllocssecsiventilats,sensecontactedirecteambelterra.

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT

Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra

4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI

Nohihanormativadecomplimentobligatori.
3.2.9.2. LLATES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0D31000.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Llatadefustaqueprovédetroncssansdefibresrectes,uniformes,compactesiparalͼleles.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Lescareshandeserplanes,escairadesihandetenirlesarestesvives.
Elsextremshand'estaracabatsmitjançanttalldeserra,aescaire.
Hadeconservarlessevescaracterístiquesperalnombred'usosprevistos.
Nohadetenirsignesdeputrefacció,corcs,fongs,nusosmorts,estelles,semesnidescoloracions.
Espodenadmetreesquerdessuperficialsproduïdesperladessecacióquenoafectinlescaracterístiquesdelafusta.
Pesespecíficaparent(UNE56Ͳ531)(P):):4<=P<=6kN/m3
Contingutd'humitat(UNE56Ͳ529):<=15%
Higroscopicitat(UNE56Ͳ532):Normal
Coeficientdecontraccióvolumètrica(UNE56533)(C):0,35%<=C<=0,55%
Coeficientd'elasticitat:
Ͳ Fustadepi:Aprox.15000N/mm2
Ͳ Fustad'avet:Aprox.14000N/mm2
Duresa(UNE56Ͳ534):<=4
Resistènciaalacompressió(UNE56Ͳ535):
Ͳ Enladireccióparalͼlelaalesfibres:>=30N/mm2
Ͳ Enladireccióperpendicularalesfibres:>=10N/mm2
Resistènciaalatracció(UNE56Ͳ538):
Ͳ Enladireccióparalͼlelaalesfibres:>=30N/mm2
Ͳ Enladireccióperpendicularalesfibres:>=2,5N/mm2
Resistènciaalaflexió(UNE56Ͳ537):>=30N/mm2
Resistènciaal'esforçtallant:>=5N/mm2
Resistènciaalclivellament(UNE56Ͳ539):>=1,5N/mm2
Toleràncies:
Ͳ Llargàrianominal:+50mm,Ͳ25mm
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Ͳ Amplàrianominal:±2mm
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦Classe¦Gruixnominal(mm)¦
¦¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦¦<50¦50a75¦>75¦
¦¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦¦Tolerància(mm)¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦T1¦±3¦±4¦+6,Ͳ3¦
¦T2¦±2¦±3¦+5,Ͳ2¦
¦T3¦±1,5¦±1,5¦±1,5¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Ͳ Fletxa:±5mm/m
Ͳ Torsió:±2°

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE

Subministrament:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
Emmagatzematge:Demaneraquenoesdeforminienllocssecsiventilats,sensecontactedirecteambelterra.

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT

Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra

4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI

Nohihanormativadecomplimentobligatori.
3.2.9.3. PUNTALS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0D625A0,B0D629A0.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Pecescilíndriquesestretesillarguesperaapuntalaments.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Puntalrodódefusta
Ͳ Puntalmetàlͼlictelescòpic
PUNTALDEFUSTA:
Puntaldefustaqueprovédetroncssansdefibresrectes,uniformes,compactesiparalͼleles.
Elsextremshand'estaracabatsmitjançanttalldeserra,aescaire.
Nohadetenirsignesdeputrefacció,corcs,fongs,nusosmorts,estelles,semesnidescoloracions.
Espodenadmetreesquerdessuperficialsproduïdesperladessecacióquenoafectinlescaracterístiquesdelafusta.
Nohadetenird'altresdesperfectesqueelsocasionatspelnombremàximd'usos.
Pesespecíficaparent(UNE56Ͳ531)(P):):4<=P<=6kN/m3
Contingutd'humitat(UNE56Ͳ529):<=15%
Higroscopicitat(UNE56Ͳ532):Normal
Coeficientdecontraccióvolumètrica(UNE56533)(C):0,35%<=C<=0,55%
Coeficientd'elasticitat:
Ͳ Fustadepi:Aprox.15000N/mm2
Ͳ Fustad'avet:Aprox.14000N/mm2
Duresa(UNE56Ͳ534):<=4
Resistènciaalacompressió(UNE56Ͳ535):
Ͳ Enladireccióparalͼlelaalesfibres:>=30N/mm2
Ͳ Enladireccióperpendicularalesfibres:>=10N/mm2
Resistènciaalatracció(UNE56Ͳ538):
Ͳ Enladireccióparalͼlelaalesfibres:>=30N/mm2
Ͳ Enladireccióperpendicularalesfibres:>=2,5N/mm2
Resistènciaalaflexió(UNE56Ͳ537):>=30N/mm2
Resistènciaal'esforçtallant:>=5N/mm2
Resistènciaalclivellament(UNE56Ͳ539):>=1,5N/mm2
Toleràncies:

Ͳ Diàmetre:±2mm
Ͳ Llargàrianominal:+50mm,Ͳ25mm
Ͳ Fletxa:±5mm/m
PUNTALMETÀLͼLIC:
Puntalmetàlͼlicambmecanismederegulacióifixaciódelasevaalçària.
LabaseielcapdelpuntalcalqueestiguinfetsdeplatinaplanaiambforatsperapoderͲloclavarsical.
Hadeconservarlessevescaracterístiquesperalnombred'usosprevistos.
Resistènciamínimaalacompressiósegonsl'alçàriademuntatge:
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦¦Llargàriadelpuntal¦
¦Alçàriamuntatge¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦¦3m¦3,5m¦4m¦4,5m¦5m¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦2m¦1,8T¦1,8T¦2,5T¦Ͳ¦Ͳ¦
¦2,5m¦1,4T¦1,4T¦2,0T¦Ͳ¦Ͳ¦
¦3m¦1T¦1T¦1,6T¦Ͳ¦Ͳ¦
¦3,5m¦Ͳ¦0,9T¦1,4T¦1,43T¦1,43T¦
¦4,0m¦Ͳ¦Ͳ¦1,1T¦1,2T¦1,2T¦
¦4,5m¦Ͳ¦Ͳ¦Ͳ¦0,87T¦0,87T¦
¦5m¦Ͳ¦Ͳ¦Ͳ¦Ͳ¦0,69T¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
Emmagatzematge:Demaneraquenoesdeforminienllocssecsiventilats,sensecontactedirecteambelterra.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativadecomplimentobligatori.
3.2.9.4. TAULERS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0D71120.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Taulersencofrats.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Taulerdefusta
Ͳ Tauleraglomeratdefusta
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Lescareshandeserplanes,escairadesihandetenirlesarestesvives.
Elsextremshand'estaracabatsmitjançanttalldeserra,aescaire.
Hadeconservarlessevescaracterístiquesperalnombred'usosprevistos.
Toleràncies:
Ͳ Llargàrianominal:+50mm,Ͳ25mm
Ͳ Amplàrianominal:±2mm
Ͳ Gruix:±0,3mm
Ͳ Rectitudd'arestes:±2mm/m
Ͳ Angles:±1°
TAULERSDEFUSTA:
Taulerdefustaqueprovédetroncssansdefibresrectes,uniformes,apretadesiparalͼleles.
Nohadetenirsignesdeputrefacció,corcs,fongs,nusosmorts,estelles,semesnidescoloracions.
Espodenadmetreesquerdessuperficialsproduïdesperladessecacióquenoafectinlescaracterístiquesdelafusta.
Pesespecíficaparent(UNE56Ͳ531)(P):):4<=P<=6kN/m3
Contingutd'humitat(UNE56Ͳ529):<=15%
Higroscopicitat(UNE56Ͳ532):Normal
Coeficientdecontraccióvolumètrica(UNE56533)(C):0,35%<=C<=0,55%
Coeficientd'elasticitat:
Ͳ Fustadepi:Aprox.15000N/mm2
Ͳ Fustad'avet:Aprox.14000N/mm2
Duresa(UNE56Ͳ534):<=4
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Resistènciaalacompressió(UNE56Ͳ535):
Ͳ Enladireccióparalͼlelaalesfibres:>=30N/mm2
Ͳ Enladireccióperpendicularalesfibres:>=10N/mm2
Resistènciaalatracció(UNE56Ͳ538):
Ͳ Enladireccióparalͼlelaalesfibres:>=30N/mm2
Ͳ Enladireccióperpendicularalesfibres:>=2,5N/mm2
Resistènciaalaflexió(UNE56Ͳ537):>=30N/mm2
Resistènciaal'esforçtallant:>=5N/mm2
Resistènciaalclivellament(UNE56Ͳ539):>=1,5N/mm2
TAULERSD'AGLOMERATDEFUSTA:
Taulerdefibreslignocelͼlulòsiquesaglomeradesensecpermitjàderesinessintètiquesipremsatencalent.
Had'estarfregatambpaperdevidreperambduescares.
Nohadetenirdefectessuperficials.
Pesespecífic:>=6,5kN/m3
Mòduld'elasticitat:
Ͳ Mínim:2100N/mm2
Ͳ Mitjà:2500N/mm2
Humitatdeltauler(UNE56710):>=7%,<=10%
Inflamenten:
Ͳ Gruix:<=3%
Ͳ Llargària:<=0,3%
Ͳ Absorciód'aigua:<=6%
Resistènciaalatraccióperpendicularalescares:>=0,6N/mm2
Resistènciaal'arrencadadecargols:
Ͳ Alacara:>=1,40kN
Ͳ Alcantell:>=1,15kN
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
Emmagatzematge:Demaneraquenoesdeforminienllocssecsiventilats,sensecontactedirecteambelterra.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativadecomplimentobligatori.
3.2.9.5. MATERIALSAUXILIARSPERAENCOFRATSIAPUNTALAMENTS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B0DZA000.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Elementsauxiliarsperalmuntatged'encofratsiapuntalaments,iperalaprotecciódelsespaisdetreballalesbastidesielsencofrats.
S'hanconsideratelselementssegüents:
Ͳ Tensorsperaencofratsdefusta
Ͳ Grapesperaencofratsmetàlͼlics
Ͳ Fleixosd'acerlaminatenfredambperforacions,peralmuntatged'encofratsmetàlͼlics
Ͳ Desencofrants
Ͳ Conjuntsdeperfilsmetàlͼlicsdesmuntablesperasuportd'encofratdesostresodecassetonsrecuperables
Ͳ Bastidesmetàlͼliques
Ͳ Elementsauxiliarsperaplafonsmetàlͼlics
Ͳ Tubsmetàlͼlicsde2,3"deD,peraconfecciód'entramats,baranes,suports,etc.
Ͳ Elementd'uniódetubsde2,3"deD,peraconfecciód'entramat,baranes,suports,etc.
Ͳ Planxad'acer,de8a12mmdegruixperaproteccióderases,pous,etc.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les
sevescaracterístiquesnilasevacapacitatportant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de
formigonamenti,especialment,perlespressionsdelformigófrescodelsmètodesdecompactacióutilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà
sotmèsduranteldesencofratodesemmotllat.
Esprohibeixl'úsd'aluminienmotllesquehagind'estarencontacteambelformigó,exceptequanesfacilitialaDFcertificatemèsperuna
entitatdecontrol,conformeelspanellshanrebuttractamentsuperficialqueevitilareaccióambelsàlcalisdelciment

TENSORS,GRAPESIELEMENTSAUXILIARSPERAPLAFONSMETÀLͼLICS:
Nohandetenirpuntsd'oxidaciónimancaderecobrimentalasuperfície.
Nohandetenirdefectesinternsoexternsqueenperjudiquinlautilitzaciócorrecta.
FLEIX:
Hadeserdeseccióconstantiuniforme.
Amplària:>=10mm
Gruix:>=0,7mm
Diàmetredelesperforacions:Aprox.15mm
Separaciódelesperforacions:Aprox.50mm
DESENCOFRANT:
Vernísantiadherentformatambsiliconesopreparatambolissolublesenaiguaogreixdiluït.
Nos'had'utilitzarcomadesencofrantelgasͲoil,elsgreixoscomunsnialtresproductesanàlegs.
Had'evitarl'adherènciaentreelformigóil'encofrat,sensealterarl'aspecteposteriordelformigóniimpedirl'aplicacióderevestiments.
Nohad'impedirlaconstrucciódejuntsdeformigonat,enespecialquanestractid'elementsques'hagind'unirperatreballardeforma
solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes
perjudicialsalmediambient
S'hadefacilitaralaDFuncertificatonesreflecteixinlescaracterístiquesdelproducteielsseuspossiblesefectessobreelformigó,abans
delasevaaplicació
CONJUNTDEPERFILSMETÀLͼLICS:
Conjuntformatperelementsresistentsqueconformenl'entramatbased'unencofratperasostres.
Elsperfilshandeserrectes,amblesdimensionsadequadesalescàrreguesquehandesuportarisensemésdesperfectesqueelsdeguts
alsusosadequats.
Elsperfilshand'estarprotegitsambunacapad'emprimacióantioxidant.
Elseudissenyhadeferqueelprocésdeformigonamentivibratgenoalterilasevaplanornilasevaposició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciabledepastapelsjunts.
Toleràncies:
Ͳ Rectituddelsperfils:±0,25%delallargària
Ͳ Torsiódelsperfils:±2mm/m
BASTIDES:
Had'estarformadaperunconjuntdeperfilsd'acerbuitsideresistènciaalta.
Had'inclouretotselsaccessorisnecessarispertald'assegurarͲnel'estabilitatilaindeformabilitat.
Totselselementsqueformenlabastidahand'estarprotegitsambunacapad'emprimacióantioxidant.
Elsperfilshandeserresistentsalatorsiórespectedelsdiferentsplansdecàrrega.
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
DESENCOFRANT:
Tempsmàximd'emmagatzematge:1any
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
Ordende9demarzode1971porlaqueseapruebalaOrdenanzaGeneraldeSeguridadeHigieneenelTrabajo.
3.2.10. MATERIALSPERAVORADES
3.2.10.1.
PECESRECTESDEFORMIGÓPERAVORADES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
B965A7D0.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Peçaprefabricadadeformigónoarmatdeformaprismàtica,massissaiambunasecciótransversaladequadaalessuperfíciesexteriorsa
lesquedelimita.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Monocapa:Peçaformadaperunsoltipusdeformigó
Ͳ Doblecapa:Peçaambdiferentstipusdeformigóenlasevaestructuraprincipalienlasevacapasuperficial
S'hanconsideratlesformessegüents:
Ͳ Recta
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Ͳ Corba
Ͳ Rectaambrigola
Ͳ Peraguals
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Lapeçahadeteniruncoloriunatexturauniformesatotalasuperfície.
Lacaravistanohadeteniresquerdes,escantonamentsnialtresdefectes.
Lescareshoritzontalshandeserplanesiparalͼleles.
Elcantellspodenserbisellats,arrodonits,corbsoxamfranats.
Nohandeservisibleselsgranulatsdelmorterenlacapavista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel
comprador.
Enelcasdepecesbicapa,nohad'existirseparacióentrelesduescapes.
Enlespecesdecolor,potestaracoloridalacapasuperficialototalapeça.
Laformad'expressiódelesmesureshadeser:Alçàriaxamplària.
Gruixdelacapavista:>=4mm
Classesenfunciódelaresistènciaclimàtica:
Ͳ Classe1(marcatA):sensemesuradel%d'absorciód'aigua
Ͳ Classe2(marcatB):<=6%d'absorciód'aigua
Ͳ Classe3(marcatD):valormitjà<=1kg/m2depèrduademassadesprèsdel'assaigglaçͲdesglaç;capvalorunitari>1,5
Classesenfunciódelaresistènciaaldesgastperabrasió:
Ͳ Classe1(marcatF):sensemesurad'aquestacaracterística
Ͳ Classe3(marcatH):<=23mm
Ͳ Classe4(marcatI):<=20mm
Classesenfunciódelaresistènciaaflexió:
Ͳ Classe1(marcatS):valormitjà:>=3,5MPa;valorunitari:>=2,8MPa
Ͳ Classe2(marcatT):valormitjà:>=5,0MPa;valorunitari:>=4,0MPa
Ͳ Classe3(marcatU):valormitjà:>=6,0MPa;valorunitari:>=4,8MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNEͲEN 1340 i s'han de
determinarsegonsaquestanorma.
Toleràncies:
Ͳ Desviaciódelallargàriarespectedelallargàrianominal:±1%almmméspròxim,>=4mm,<=10mm
Ͳ Desviaciód'altresdimensions,excepteelradi:
Ͳ Caresvistes:±3%almmméspròxim,>=3mm,<=5mm
Ͳ Altresparts:±5%almmméspròxim,>=3mm,<=10mm
Ͳ Desviaciómàximarespectedelaplanorilarectitudenlescaresplanesicantellsrectes:
Ͳ Dispositiudemesurade300mmdellargària:±1,5mm
Ͳ Dispositiudemesurade400mmdellargària:±2mm
Ͳ Dispositiudemesurade500mmdellargària:±2,5mm
Ͳ Dispositiudemesurade800mmdellargària:±4mm
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministramentiemmagatzematge:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
UNEͲEN1340:2004Bordillosprefabricadosdehormigón.Especificacionesymétodosdeensayo.
UNE127340:2006Bordillosprefabricadosdehormigón.Especificacionesymétodosdeensayo.ComplementonacionalalaNormaUNEͲ
EN1340.

5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ

CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
Al'albaràdelliurament,hihadeconstarlasegüentinformaciócomamínim:

Ͳ

Identificaciódelproducte

Ͳ

MarcatCEdeconformitatambelquedisposenelsReialsDecrets1630/1992de29dedesembrei1328/1995de28dejuliol

Sobreun0,5%delespeces,ambunmínimd'unaunitatperpaquet,oal'embalatgequannosiguireutilitzat,hihadeconstarlasegüent
informació:
Ͳ

Identificaciódelfabricantolafàbrica

Ͳ

Datadeproducció

Ͳ

Datad'entregadelproducte,quanesprodueixabansdelaconsideradacomaaptaperal'ús.

Ͳ

Identificaciódelesclassesenrelacióalaresistènciaclimàtica,laresistènciaal'abrasióilaresistènciaalaflexió

Ͳ

ReferènciaalanormaUNEͲEN1340

Ͳ

Al'embalatge:marcatCEdeconformitatambelquedisposenelsReialsDecrets1630/1992de29dedesembrei1328/1995de28de
juliol

ElsubministradorhadeposaradisposiciódelaDFenelcasqueaquestahosolͼliciti,ladocumentaciósegüent,queacreditaelmarcatge
CE,segonselsistemad'avaluaciódeconformitataplicable,d'acordambelquedisposal'apartat7.2.1delCTE:
ͲProductesperausosinternsincloentlespremisesdetransportpúblicdeNivelloClasse:A1*.*Productesomaterialsquenonecessiten
sotmetre'saassaigdereaccióalfoc(perexempleproductesomaterialsdelaclasseA1conformementalaDecisió96/603/CE,ilesseves
modificacions),
ͲProductesperacobertesdeNivelloClasse:esconsideraquesatisfanelsrequisitsenfrontdelfocextern**.**DecisiódelaComissió
2000/553/CE,modificada,
ͲProductesperaúsexterniacabatdecarrers,cobrintàreesexternesdecirculaciódevianantsidevehicles:
ͲSistema4:DeclaraciódePrestacions
OPERACIONSDECONTROL:
Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
Ͳ

Encadasubministrament,esrealitzaranelscontrolssegüents:
Ͳ

Inspeccióvisualdelmaterial,identificaciódelesmarquescorresponents(UNEͲEN1339,UNEͲEN1340)irecepciódelcertificatde
qualitatdelfabricant.

Ͳ
Ͳ

Controldimensionalsobreun10%delespecesrebudes(UNEͲEN1339,UNEͲEN1340)

Peracadasubministradordiferent,esprendran3mostres(sèries)de3pecescadascuna,pertalderealitzarelssegüentsassaigs:
Ͳ

Resistènciaaflexió(UNEͲEN1340)

Ͳ

Absorciód'aigua(UNEͲEN1340)

Ͳ

Resistènciaacompressiódetestimonisextretsdelespecesdevorada(UNEͲEN12390Ͳ3)

Ͳ

Identificaciódelfabricantolafàbrica

Ͳ

Datad'entregadelproducte,quanesprodueixabansdelaconsideradacomaaptaperal'ús

assaigsdecontrolderecepció.LaDFhadesolͼlicitar,enaquestcas,elsresultatsdelsassaigscorresponentsalsubministramentrebut,

Ͳ

Identificaciódelesclassesenrelacióalaresistènciaclimàtica,laresistènciaal'abrasióilaresistènciaalaflexió

segonscontroldeproduccióestablertalamarcadequalitatdelproducte.

Ͳ

ReferènciaalanormaUNEͲEN1340

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:

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
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Lesmostresesprendranal'atzarsegonslesinstruccionsdelaDFielscriterisdelanormaUNEͲEN1339,UNEͲEN1340.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Nos'acceptaranlespecesquenosuperinlainspeccióvisual,quenoestiguincorrectamentidentificadesoquenoarribinacompanyades
delcertificatdequalitatdelfabricant.
Latotalitatdelespecessobrelesqueesrealitzaelcontrolgeomètric,handecomplirlesespecificacionsdelplec.Encasd'incompliment,
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observantͲse irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
Enelsassaigsderesistènciaaflexióiabsorciód'aigua,s'handecomplir,encadaunadeles3mostres,lescondicionsdevalormitjàivalor
individualindicatsalesespecificacions.Siunasèrienocompleixaquestrequisit,espodranrealitzarcontrassaigssobreduesmostresmés
(de3pecescadascuna)procedentsdelmateixlot,acceptantͲneelconjuntsiambduesresultenconformesal'especifica't.
3.2.11.  MATERIALSPERAPAVIMENTSDEFORMIGÓ
3.2.11.1.
MATERIALSAUXILIARSPERAPAVIMENTSDEFORMIGÓ
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Materialsperal'execuciódepavimentsdeformigó.
S'hanconsideratelsmaterialssegüents:
Ͳ Polsdemarbre
Ͳ Polsdequarsdecolor
Ͳ Polsdequarsdecolorgris
Ͳ PerfilbuitdePVCperapavimentsdeformigó
POLSDEMARBRE:
Additiusenpolsperal'acabatdepavimentsdeformigó.
Hadeprovenirdelamòltademarbresblancsdurs.Nos'admetlasevabarrejaambgranulatsblancsd'altranaturalesa.Elsgranshande
serdegranulometriafinaicomméscontínuamillor.
Midadelsgrans:<=0,32mm
Contingutdepiritesod'altressulfurs:0
Contingutdematèriaorgànica(UNEͲEN1744Ͳ1):Nul
Contingutdematèriesperjudicials:<=2%
Temperaturad'utilització(T):5°C<=T<=40°C
POLSDEQUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a
utilitzarenl'acabatdepavimentsdeformigó.
Elquarshadeserdegranpuresa.Elsgranshandetenirformaarrodonidaopolièdricaamblagranulometriafinaicomméscontínua
millor.
Elcimenthadecomplirambelsrequisitsestablertsal'UNEͲEN197Ͳ1ielsestablertsal'UNE80305quans'utilitzicimentblanc.
Elsadditiushanderegularlahidrataciódelrevestiment,plastificarimillorarelprocésdecura.
Midadelgranulat:0,7Ͳ2mm
Quantitatdecimentperkgpreparat:0,2Ͳ0,25kg
Duresadelgranulat(escaladeMohs):7
Densitat:1,5g/cm3
PERFILBUITDEPVC:
PerfilbuitdePVCextrusionat,peracolͼlocarprèviamentalformigonamentdelpavimentiformarjuntsderetracciódelformigó.
Hadetenirunasuperfíciellisa,uncoloriundissenyuniformesinohadetenirirregularitats.
Hadeserrecte,deseccióconstantinohadepresentardeformacionsquenosiguinlestípiqueslíniesd'unacorrectaextrusió.
Densitat(UNE53Ͳ020,mètodeB):1400Ͳ1500kg/m3
TemperaturadereblanimentVicat(UNE53Ͳ118,50N,50°C/h):>=80°C
Percentatgedecendres(UNE53Ͳ090,mètodeA,950°C,4h):<=14%
Resistènciaalatracció(UNE53Ͳ141):>=40N/mm2
Allargamentatrencament(UNE53Ͳ141):>=110%
Resistènciaal'impactea23°C(UNE53Ͳ141):>=1kgm
Resistènciaal'acetona(UNE53Ͳ141):Senseesquerdesnidesmoronament
Estabilitatdimensional(UNE53Ͳ141):<=2%
Toleràncies:
Ͳ Gruix:±0,5mm
Ͳ Alçària:±1mm

Ͳ Pes:±5%
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
POLSDEMARBRE:
Subministrament:Ensacs,demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
POLSDEQUARS:
Enelsachihandefigurarlesdadessegüents:
Ͳ Nomdelfabricantomarcacomercial
Ͳ Pesnet
Ͳ Datadepreparació
Ͳ Distintiudequalitat,sienté
Subministramentiemmagatzematge:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
PERFILBUITDEPVC:
Subministramentiemmagatzematge:Demaneraquenos'alterinlessevescondicions.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativadecomplimentobligatori.
3.2.12.  MATERIALSPERAEVACUACIÓ,CANALITZACIÓIVENTILACIÓESTÀTICA
3.2.12.1.
MATERIALSPERACANALITZACIONS
a. MATERIALSAUXILIARSPERACANALITZACIONSDESERVEIS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
BDGZP900,BDGZFN50.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Materialsauxiliarsperacanalitzacionsdeservei,comaraelfilguia,elsconnectors,elsseparadors,elsobturadors,labandaomallade
senyalitzacióolesplaquesdeprotección.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Elmaterial,lasevaqualitatilescaracterístiquesfísiques,mecàniquesidimensionals,handesercompatiblesamblesdeltub,inohande
ferdisminuirlesd'aquestencapdelessevesaplicacions.
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Al'albaràdelliuramenthandeconstarlescaracterístiquesd'identificaciósegüents:
Material
Tipus
Emmagatzematge:Enllocsprotegitscontraelsimpactes,lapluja,leshumitatsidelsraigsdelsol.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatcomposadapelconjuntdepecesnecessàriesperamuntar1mdetub.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI

UNE133100Ͳ1:2002Infraestructuraspararedesdetelecomunicaciones.Parte1:Canalizacionessubterráneas.
RealDecreto223/2008,de15defebrero,porelqueseapruebanelReglamentosobrecondicionestécnicasygarantíasdeseguridaden
líneaseléctricasdealtatensiónysusinstruccionestécnicascomplementariasITCͲLAT01a09.
3.2.13.  MATERIALSPERAINSTALͼLACIONSELÈCTRIQUES
3.2.13.1.
TUBS,CANALS,SAFATESICOLUMNESPERAMECANISMES
a. TUBSFLEXIBLESICORBABLESNOMETÀLͼLICS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
BG22TH10,BG22TD10.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Tubflexiblenometàlͼlicdefinsa250mmdediàmetrenominal.
Esconsideraranelssegüentstipusdetubs:
Ͳ TubsdePVCcorrugats
Ͳ TubsdePVCfolrats,deduescapes,semillisal'exterioricorrugadalainterior
Ͳ Tubsdemateriallliured'halògens
Ͳ Tubsdepolipropilè
Ͳ Tubsdepolietilèdeduescapes,corrugadal'exteriorillisalainterior
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Hand'estardissenyatsiconstruïtsdemaneraquelessevescaracterístiquesenúsnormalsiguinseguresisenseperillperal'usuariielseu
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entorn.
L'interiordelstubshad'estarexemptderebavesialtresdefectesquepuginfermalbéelsconductorsoferirainstalͼladorsousuaris.
Eldiàmetrenominalhadesereldel'exteriordeltubis'had'expressarenmilímetres.
Eldiàmetreinteriormíniml'hadedeclararelfabricant.
LesdimensionshandecumplirlanormaENͲ60423.
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Enrotlles.
Emmagatzematge:Enllocsprotegitscontraelsimpactesicontralapluja.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
UNEͲEN50086Ͳ1:1995Sistemasdetubosparalaconduccióndecables.Parte1:Requisitosgenerales.
UNEͲEN60423:1996Tubosdeproteccióndeconductores.Diámetrosexterioresdelostubosparainstalacioneseléctricasyroscaspara
tubosyaccesorios.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
Hand'estarmarcatsamb:
Ͳ

Nomdelfabricant

Ͳ

Marcad'identificaciódelsproductes

Ͳ

Elmarcatgehadeserllegible

Ͳ

Hand'inclourelesinstruccionsdemuntatgecorresponents

OPERACIONSDECONTROLENCANALITZACIONSIACCESORIS:

Ͳ

Ͳ

Encadasubministrament:
Ͳ

Inspeccióvisualdel'aspectegeneraldelstubsielementsd'unió.

Ͳ

Comprovaciódelesdadesdesubministramentexigides(marques,albaràoetiquetes).

Ͳ

Recepciódelcertificatdequalitatdelfabricant,d'acordalescondicionsdelplec.

Ͳ

Comprovaciódimensional(3mostres).

Peracadatubdelesmateixescaracterístiques,esrealitzaranelssegüentsassaigs(UNEEN50086Ͳ1):
Ͳ

Resistènciaacompressió

Ͳ

Impacte

Ͳ

Assaigdecorbat

Ͳ

Resistènciaalapropagaciódelaflama

Ͳ

Resistènciaalcalor

Ͳ

Graudeprotecció

Ͳ

Resistènciaal'atacquímic

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
assaigsdecontrolderecepció.LaDFhadesolͼlicitar,enaquestcas,elsresultatsdelsassaigscorresponentsalsubministramentrebut,
segonscontroldeproduccióestablertalamarcadequalitatdelproducte.

LestasquesdecontroldequalitatdeCanalitzacionsiAccessoris,sónlessegüents:

CRITERISDEPRESADEMOSTRESENTUBSDEPVCPERACANALITZACIONSDESERVEIS:

Ͳ

Solͼlicitardelfabricantelscertificatsdelsmaterialsempratsiverificarl'adequacióalsrequisitsdelprojecte.

EsseguiranlesinstruccionsdelaDFielscriterisindicatsalesnormesUNEEN50086Ͳ1iUNEEN50086Ͳ2Ͳ4,juntamentalesnormesde

Ͳ

Controldeladocumentaciótècnicasubministrada

Ͳ

Controld'identificaciódelsmaterialsillocd'emplaçament(alçada,distàncies,capacitat)

Ͳ

Realitzacióiemissiód'informesambresultatsdelsassaigs

Ͳ

Assaigs:
Ͳ

PropagaciódelaflamasegonsnormaR.E.B.T/UNEͲEN50085Ͳ1/UNEͲEN50086Ͳ1

Ͳ

Instalͼlacióiposadaal'obrasegonsnormaR.E.B.T/UNE20.460

Ͳ

Verificaciódel'aspectesuperficialsegonsnormaprojecte/UNEͲENISO1461

CRITERISDEPRESADEMOSTRESENCANALITZACIONSIACCESSORIS:
Esrealitzaranelsassaigsalarecepciódelsmaterials,verificanttoteltraçatdelainstalͼlaciódesafatesialeatòriamentuntubdecada
midainstalͼlataobrajasiguirígid,flexibleosoterrat.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENTENCANALITZACIONSIACCESSORIS:
SegonscriteridelaDF,podràseracceptatorebutjattotopartdelmaterialdelapartida.
OPERACIONSDECONTROLENTUBSDEPVCPERACANALITZACIONSDESERVEIS:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:

procedimentdecadaassaigconcret.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENTENTUBSDEPVCPERACANALITZACIONSDESERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del
fabricant.
Esrebutjaranelssubministresquenosuperinlescondicionsdelainspeccióvisualolescomprovacionsgeomètriques.
Escompliranlescondicionsdelsassaigsd'identificaciósegonslanormaUNEEN50086Ͳ1iUNEEN50086Ͳ2Ͳ4.
3.2.13.2.
CABLESELÈCTRICSPERATENSIÓBAIXAISISTEMESDEDISTRIBUCIÓELÈCTRICA
a. CABLESDECOUREDE0,6/1KV
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
BG319550.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Cableelèctricdestinatasistemesdedistribucióentensióbaixaiinstalͼlacionsengeneral,peraserveisfixes,ambconductordecoure,de
tensióassignada0,6/1kVidetipusunipolar,bipolar,tripolar,tetrapolar,tripolarambneutreipentapolar.
S'hanconsideratelstipusdecablessegüents:
Ͳ Cablesunipolarsomultipolars(tipusmànega,sotacobertaúnica)ambaïllamentdepolietilèreticulat(XLPE)icobertadepoliclorurde
vinil(PVC)dedesignacióUNERV0,6/1kV.
Ͳ Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material
lliured'halògensabasedepoliolefina,debaixaemissiódegasostòxicsicorrosius,dedesignacióUNERZ1K(AS)0,6/1kV.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Enelcasdequeelmaterials'utilitzienobrapública,l'acorddeGoverndelaGeneralitatdeCatalunyade9dejunyde1998,exigeixque
els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membresdelaUnióEuropeaodel'AssociacióEuropeadeLliureCanvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEEobéaltresdistintiusdelaComunitatEuropea.
LescaracterístiquesfísiquesimecàniquesdelconductorhandecomplirlesnormesUNE21Ͳ011iUNE21Ͳ022.
Lacobertanohadetenirvariacionsenelgruixnid'altresdefectesvisiblesalasevasuperfície.Hadeserresistental'abrasió.
Hadequedarajustadais'hadepodersepararfàcilmentsenseproduirdanysal'aïllament.
Laformaexteriordelscablesmultipolars(reunitssotaunacobertaúnica)hadeserraonablementcilíndrica.
L'aïllamentnohadetenirvariacionsdelgruixnid'altresdefectesvisiblesalasevasuperfície.
Hadequedarajustatis'hadepodersepararfàcilmentsenseproduirdanysalconductor.
Elscolorsvàlidsperal'aïllamentsón(UNE21089Ͳ1):
Ͳ Cablesunipolars:
Ͳ Comaconductordefase:Marró,negreogris
Ͳ Comaconductorneutre:Blau
Ͳ Comaconductordeterra:Llistatdegrociverd
Ͳ Cablesbipolars:Blauimarró
Ͳ Cablestripolars:
Ͳ Cablesambconductordeterra:Fase:Marró,Neutre:Blau,Terra:Llistatdegrociverd
Ͳ Cablessenseconductordeterra:Fase:Negre,marróigris
Ͳ Cablestetrapolars:
Ͳ Cablesambconductordeterra:Fase:Marró,negreigris,Terra:Llistatdegrociverd
Ͳ Cablessenseconductordeterra:Fase:Marró,negreigris,Neutre:Blau
Ͳ Cablespentapolars:Fase:Marró,negreigris,Neutre:Blau,Terra:Llistatdegrociverd
Gruixdel'aïllantdelconductor(UNEHDͲ603(1)):
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦Secció(mm2)¦1,5Ͳ16¦25Ͳ35¦50¦70Ͳ95¦120¦150¦185¦240¦300¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲ¦
¦Gruix(mm)¦0,7¦0,9¦1,0¦1,1¦1,2¦1,4¦1,6¦1,7¦1,8¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Gruixdelacoberta:HadecomplirlesespecificacionsdelanormaUNEͲHD603Ͳ1
Temperaturadel'aïllamentenserveinormal:<=90°C
Temperaturadel'aïllamentencurtcircuit(5smàx):<=250°C
Tensiómàximaadmissible(c.a.):
Ͳ Entreconductorsaïllats:<=1kV
Ͳ Entreconductorsaïllatsiterra:<=0,6kV
Toleràncies:
Ͳ Gruixdel'aïllament(UNE_HD603):>=valorespecificatͲ(0,1mm+10%delvalorespecificat)
CABLESDEDESIGNACIÓUNERV0,6/1kV:
L'aïllamenthadeserdepolietiléreticulat(XLPE)tipusDIXͲ3segonsUNEHDͲ603Ͳ1.
Lacobertahadeserdepoliclorurdevinil(PVC)deltipusDMVͲ18segonsUNEHDͲ603Ͳ1.
Hadeserdecolornegreihadeportarimpresaunafranjalongitudinaldecolorperalaidentificaciódelasecciódelsconductorsdefase.
CABLESDEDESIGNACIÓUNERZ1ͲK(AS)0,6/1kV:
L'aïllamenthadeserdepolietiléreticulat(XLPE)tipusDIXͲ3segonsUNEHDͲ603Ͳ1.
Lacobertahadesed'unamescladematerialtermoplàstic,sensehalògens,deltipusZ1,ihadecomplirlesespecificacionsdelanorma
UNE21123Ͳ4.
Hadeserdecolorverdihadeportarimpresaunafranjalongitudinaldecolorperalaidentificaciódelasecciódelsconductorsdefase.

2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Enbobines.
Emmagatzematge:Enllocsprotegitsdelaplujailahumitat.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
UNEͲHD603Ͳ1:2003Cablesdedistribucióndetensiónasignada0,6/1kV.
*UNE21011Ͳ2:1974Alambresdecobrerecocidodesecciónrectacircular.Características
*UNE21089Ͳ1:2002Identificacióndelosconductoresaisladosdeloscables.
UNEͲEN50334:2001Marcadoporinscripciónparalaidentificacióndelosconductoresaisladosdeloscableseléctricos.
*UNE21089Ͳ1:2002Identificacióndelosconductoresaisladosdeloscables.
UNE21022:1982Conductoresdecablesaislados.
*UNE20434:1999Sistemadedesignacióndeloscables.

CABLESDEDESIGNACIÓUNERV0,6/1kV:
UNE21123Ͳ2:1999Cableseléctricosdeutilizaciónindustrialdetensiónasignada0,6/1kV.Parte2:Cablesconaislamientodepolietileno
reticuladoycubiertadepoliclorurodevinilo.
CABLESDEDESIGNACIÓUNERZ1ͲK(AS)0,6/1kV:
UNE21123Ͳ4:2004Cableseléctricosdeutilizaciónindustrialdetensiónasignada0,6/1kV.Parte4:Cablesconaislamientodepolietileno
reticuladoycubiertadepoliolefina.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
Lacobertahadeportardeformaindelebleibenvisiblelesdadessegüents:
Ͳ

Nomdelfabricantomarcacomercial

Ͳ

Tipusdeconductor

Ͳ

Secciónominal

Ͳ

Lesduesúltimesxifresdel'anydefabricació.

Ͳ

Distànciaentreelfinald'unamarcaielprincipidelasegüent<=30cm.

OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Solͼlicitardelfabricantelscertificatsihomologacionsdelsconductorsiprotocolsdeproves.

Ͳ

Controldeladocumentaciótècnicasubministrada.

Ͳ

Verificarl'adequaciódelsconductorsalsrequisitsdelsprojecte

Ͳ

Controlfinald'identificació

Ͳ

Realitzacióiemissiód'informeambresultatsdelsassaigsrealitzatsd'acordalques'especificaenlataulad'assaigsidequantificació
delsmateixos.

Ͳ

Assaigs:

Alarelaciósegüents'especifiquenelscontrolsaefectuaralarecepciódeconductorsdecoureoaluminiilesnormesaplicablesencada
cas:
Ͳ

Rigidesadielèctrica(REBT)

Ͳ

Resistènciad'aïllament(REBT)

Ͳ

Resistènciaelèctricadelsconductors(UNE20003/UNE21022/1M)

Ͳ

Controldimensional(Documentaciódelfabricant)

Ͳ

Extinciódeflama(UNEͲEN50266)

Ͳ

DensitatdefumsUNEͲEN50268/UNE21123)

Ͳ

Desprenimentd'halògens(UNEͲEN50267Ͳ2Ͳ1/UNE21123/UNE2110022)

Alasegüenttaulas'especificaelnombredecontrolsaefectuar.Elsassaigsespecificats(*)seranexigiblessegonscriteridelaDFquanles
exigènciesdelllochodeterminiilescaracterístiquesdelsconductorscorresponguinal'assaigespecificat.
Ͳ

Rigidesadielèctrica:100%(exigitalfabricant)

Ͳ

Resistènciad'aïllament:100%(exigitalfabricant)
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Ͳ

Resistènciaelèctrica:100%(exigitalfabricant)

Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:

Ͳ

Extinciódeflama:1assaigpertipus(*)(exigitalfabricant)i1assaigpertipus(*)(exigitarecepció)

Ͳ

Ͳ

Densitatdefums:1assaigpertipus(*)(exigitalfabricant)i1assaigpertipus(*)(exigitarecepció)

Ͳ

Controldeladocumentaciótècnicasubministrada.

Ͳ

Desprenimentd'halògens:1assaigpertipus(*)(exigitalfabricant)i1assaigpertipus(*)(exigitarecepció)

Ͳ

Verificarquelescaracterístiquesdelselèctrodesescorresponguinal'especificatenProjecte.

Pertipuss'enténaquellsconductorsambcaracterístiquesiguals.

Ͳ

Verificarquelaprofunditatdelaxarxamaisiguiinferiora0,5metres.

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa

Ͳ

Verificarseccionsdeconductorsdeterrasegonslataula1delITCͲBTͲ018delREBT.

Ͳ

Realitzacióiemissiód'informesambresultatsdecontrolsiprovesrealitzats.

especialitzada.
CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Peralarealitzaciódelsassaigs,s'escolliràaleatòriamentunabovinadellotd'entrega,aexcepciódelsassaigsderutinaqueesrealitzarana

Solͼlicitaralfabricantelscertificatsdecaracterístiquestècniquesihomologacionsdelsmaterials.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Esrealitzaràmesuraalpontdecomprovacióocaixadeseccionamentdeterres.

toteslesbobines.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Nos'admetranseccionsdeconductorsielèctrodesdeposadaaterrainferiorsalsindicatsalREBT.
Esrealitzaràuncontrolextensiudelapartidaobjectedecontrol,isegonscriteridelaDF,podràésseracceptadaorebutjadatotaopart
delmaterialquelacomposa.
b. CONDUCTORSDECOURENUS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
BG380900.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Conductordecoureelectrolíticcruinuperaconnexiódeterra,unipolardefinsa240mm2desecció.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Enelcasdequeelmaterials'utilitzienobrapública,l'acorddeGoverndelaGeneralitatdeCatalunyade9dejunyde1998,exigeixque
els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membresdelaUnióEuropeaodel'AssociacióEuropeadeLliureCanvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEEobéaltresdistintiusdelaComunitatEuropea.
Totselsfilsdecourequeformenl'ànimahandetenirelmateixdiàmetre.
Hadetenirunatexturaexterioruniformeisensedefectes.
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Enbobinesotambors.
Emmagatzematge:Enllocsprotegitsdelaplujailahumitat.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra

4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
UNE21012:1971Cablesdecobreparalíneaseléctricasaéreas.Especificación.
UNE20460Ͳ5Ͳ54:1990Instalacioneseléctricasenedificios.Eleccióneinstalacióndelosmaterialeseléctricos.Puestaatierrayconductores
deprotección.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
CONDICIONSDEMARCATGEICONTROLDELADOCUMENTACIÓ:
Cadaconductorhadeportardeformaindelebleibenvisiblelesdadessegüents:
Ͳ

Material,secció,llargàriaipesdelconductor

Ͳ

Nomdelfabricantomarcacomercial

Ͳ

Datadefabricació

OPERACIONSDECONTROL:

Endiscrepànciesdeltipusdeposadaaterraambl'especificatalprojecte,s'actuaràsegonscriteridelaDF.
3.2.13.3.
MATERIALSPERAINSTALͼLACIONSDECONNEXIÓATERRAIPROTECCIÓCATÒDICA
a. PIQUETESDECONNEXIÓATERRA
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
BGD11220.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Piquetadeconnexióaterrad'acerirecobrimentdecourede1000,1500o2500mmdellargària,dediàmetre 14,6,17,3ò18,3mm,
estàndardode300micres.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Had'estarformadaperunabarrad'acerrecobertaperunacapadeprotecciódecourequel'hadecobrirtotalment.
Gruixdelrecobrimentdecoure:
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦Tipus¦Estàndard¦300micres¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦Gruix(micres)¦>=10¦>=300¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
Toleràncies:
Ͳ Llargària:±3mm
Ͳ Diàmetre:±0,2mm
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE

Subministrament:Enfeixos.
Emmagatzematge:Enllocsprotegitscontraelsimpactes.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'amidament:laindicadaaladescripciódel'element
Criterid'amidament:quantitatnecessàriasubministradaal'obra
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLDERECEPCIÓ
OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Solͼlicitaralfabricantelscertificatsdecaracterístiquestècniquesihomologacionsdelsmaterials.

Ͳ

Controldeladocumentaciótècnicasubministrada.

Ͳ

Verificarquelescaracterístiquesdelselèctrodesescorresponguinal'especificatenProjecte.

Pàgina57|85



PROJECTECONSTRUCTIUDEL’ADEQUACIÓDELAURBANITZACIÓDEMASISAAC
T.M.dePalauͲSaverdera(AltEmpordà)




DOCUMENTNÚMERO3:PLECDECONDICIONS


Ͳ

Verificarquelaprofunditatdelaxarxamaisiguiinferiora0,5metres.

Ͳ

Verificarseccionsdeconductorsdeterrasegonslataula1delITCͲBTͲ018delREBT.

Ͳ

Realitzacióiemissiód'informesambresultatsdecontrolsiprovesrealitzats.

Els materials, que hagin d'utilitzarͲse tant a les obres definitives com a les instal•lacions auxiliars, que no hagin estat especificats al
presentplecnopodranserempratssensehaverestatprèviamentreconegutsperlaDirecciódel'obra,quipodràrebutjarͲlossinotenen
segonselseuparerlescondicionsexigiblesperaconseguirdegudamentl'objectequemotivielseuús,sensequeelContractistatingui

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Esrealitzaràmesuraalpontdecomprovacióocaixadeseccionamentdeterres.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:

dretentalcasacapreclamació.
RebutjatpersegonavegadaelmaterialproposatpelContractistaperalamateixaunitatd'obra,isemprequeelseupressupostnosuperi
l'unpercent(1%)deltotaldelesobres,elDirectorquedafacultatperprescriurelescondicionsgeomètriques,dequalitat,d'úsicontrol
que hauran de reunir els esmentats materials, i que quedaran expressament reflectits al llibre d'ordres, sent des d'aquell moment
d'obligatcomplimentpelContractistasensedretacapmodificaciódelescondicionscontractuals.

Nos'admetranseccionsdeconductorsielèctrodesdeposadaaterrainferiorsalsindicatsalREBT.
Endiscrepànciesdeltipusdeposadaaterraambl'especificatalprojecte,s'actuaràsegonscriteridelaDF.
3.2.13.4.
PARTSPROPORCIONALSD'ACCESSORISPERAINSTALͼLACIONSELÈCTRIQUES
a. PARTSPROPORCIONALSD'ACCESSORISPERACONDUCTORSELÈCTRICSDETENSIÓBAIXA
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
BGW38000.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Partproporcionald'accessorisperaconductorsdecoure,conductorsd'aluminitipusVV0,6/1Kv,rodonsdecoure,platinesdecoureo
canalitzacionsconductores.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Elmaterialilessevescaracterístiqueshandeseradequatspera:conductorsdecoure,conductorsdecourenus,conductorsd'alumini,
rodonsdecoure,platinesdecoure,canalitzacionsoconductorsdeseguretat,inohandeferdisminuir,encapcas,lasevaqualitatibon
funcionament.
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Al'albaràdelliuramenthandeconstarlescaracterístiquesd'identificaciósegüents:
Ͳ Material
Ͳ Tipus
Ͳ Diàmetreod'altresdimensions
Emmagatzematge:Enllocsprotegitscontraelsimpactes,lapluja,leshumitatsidelsraigsdelsol.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatcomposadapelconjuntd'accessorisnecessarisperalmuntatged'1mdeconductordecoure,d'1mdeconductordecourenu,d'1
mdeconductord'alumini,d'1mderodódecoure,d'1mdeplatinadecoure,d'1mdecanalitzacióod'1mdeconductordeseguretat.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativadecomplimentobligatori.
b. PARTSPROPORCIONALSD'ELEMENTSESPECIALSPERAELEMENTSDECONNEXIÓATERRA
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
BGYD1000.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Partproporcionald'elementsespecialsperapiquetesoperaplaquesdeconnexióaterra.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Elmaterialilessevescaracterístiqueshandeseradequatsperapiquesdeconnexióaterraoperaplaquesdeconnexióaterra,inohan
deferdisminuir,encapcas,lasevaqualitatibonfuncionament.
2.ͲCONDICIONSDESUBMINISTRAMENTIEMMAGATZEMATGE
Subministrament:Al'albaràdelliuramenthandeconstarlescaracterístiquesd'identificaciósegüents:
Ͳ Material
Ͳ Tipus
Ͳ Diàmetreod'altresdimensions
Emmagatzematge:Enllocsprotegitscontraelsimpactes,lapluja,leshumitatsidelsraigsdelsol.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatcomposadapelconjuntd'elementsespecialsnecessarisperalmuntatged'unapicadeconnexióaterra,od'unaplacadeconnexió
aterra.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativadecomplimentobligatori.

3.3.MATERIALSNOESPECIFICATS

3.4.MATERIALSQUENOCOMPLEIXINLESCONDICIONSD’AQUESTPLEC
ElDirectord'obraesreservaeldretd'utilitzaralgunsdelsmaterialsquenocompleixinlescondicionsd'aquestplec,prèvialafixaciód'un
preucontradictoriinferioraldeterminatenelQuadredePreusperalcasqueelsesmentatsmaterialssíquecomplissinlescondicions
imposades.
Els materials que hagin d’utilitzarͲse, tant a les obres definitives com a les instal•lacions auxiliars, que no hagin estat especificades al
presentPlecnopodranserutilitzatssensehaverestatprèviamentreconegutsperlaDirecciód’Obra,laqualpodràrebutjarͲlosencasde
que no reixin al seu judici les condicions exigibles per aconseguir degudament l’objectiu que motivi la seva utilització, sense que el
Contractistatinguidretenaquestcasacapreclamació.

3.5.ORIGENDELSMATERIALSIPERSONALPELSTREBALLS
ElsmaterialsprocedirandeleszonesespecificadesalsplànolsdelprojecteodezonesalternativesdeterminadesperlaDirecciód´Obra.
De la mateixa manera, el personal que realitzi els treballs tant pel que fa a la part de Direcció Tècnica, com a la execució material
d’aquests, seran altament qualificats, la qual cosa haurà d’acreditarͲse mitjançant la oportuna documentació i amb les referències
tècniquesque,enelseumoment,siguinaconsellablesexigir.
En cas de que per qualsevol motiu, durant la execució dels treballs es presentessin raons suficients per a considerar que no s’estan
acomplintelssuposatsanteriors,laDirecciód’Obrapodràdemanarlasubstituciódelpersonal.

4.

ELEMENTSCOMPOSTOS
4.1.

ELEMENTSCOMPOSTOSBÀSICS

4.1.1. MORTERSIPASTES
4.1.1.1. MORTERSSENSEADDITIUS
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Mesclafetaambsorra,ciment,aiguaicalçsiéselcas.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Tipusdeciment:
Ͳ CimentscomunsexcepteelstipusCEMII/A
Ͳ CimentsderamdepaletaMC
Ͳ CimentsblancsBL,quanhorequereixil'exigènciadeblancor
Mortersperafàbriques:
Ͳ Resistènciaacompressió:<=0,75xResistènciaacompressiódelapeça
Ͳ Morterordinari(UNEͲEN998Ͳ2)enfàbricanoarmada:>=M1
Ͳ Morterordinari(UNEͲEN998Ͳ2)enfàbricaarmada:>=M5
Ͳ Morterdejuntprimomorterlleuger(UNEͲEN998Ͳ2):>=M5
Had'estarpastatdeformaques'obtinguiunamesclahomogèniaisensesegregacions.
2.ͲCONDICIONSD'EXECUCIÓID'UTILITZACIÓ
Peral'elaboracióilautilitzaciódelmorter,latemperaturaambienthad'estarentre5°Ci40°C.
Laformigonerahad'estarnetaabansdel'elaboraciódelmorter.
Nos'handemesclarmortersdecomposiciódiferent.
S'had'aplicarabansquepassin2hdesdelapastada.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m3devolumnecessarielaboratal'obra.
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4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
SeguridadestructuralFábricaDBͲSEͲF.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓ
OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Inspecció visualde les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a lesexigències del
plecdecondicions,incloentelsresultatscorresponentsderesistènciaacompressió(UNEEN1015Ͳ11).

En cas de no presentaraquests resultats, oque la DF tingui dubtesde la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el
materialrebut,acàrrecdelcontractista.
CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Elscontrolss'handerealitzarsegonslesinstruccionsdelaDF.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Noespodranutilitzaral'obramorterssenseelcorresponentcertificatdegarantiadelfabricant,d'acordalescondicionsexigides.
Elsvalorsdeconsistènciairesistènciaacompressióhandecorrespondrealesespecificacionsdeprojecte.

4.2.

ACERFERRALLATOTREBALLAT

0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
D0B2A100.
1.ͲDEFINICIÓICARACTERÍSTIQUESDELSELEMENTS
Barresoconjuntsdebarresmuntades,talladesiconformades,peraelementsdeformigóarmat,elaboradesal'obra.
CARACTERÍSTIQUESGENERALS:
Noespotutilitzarcapacerquetinguipicaduresounnivelld'oxidacióquepuguiafectaralessevescondicionsd'adherència.Lasecció
afectadahadeser<=1%delaseccióinicial.
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
geomètriquesomecàniquesdelsproductesutilitzats.
Eldiàmetreinteriordeldoblegamentdelesbarreshadecomplir:
Ͳ Ganxos,patillesiganxosenU:
Ͳ Diàmetres<20mm:>=4D
Ͳ Diàmetres>=20mm:>=7D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de
curvaturanitrencamentsenlabarra.
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
¦Tipusacer¦Barresdoblegadesocorbades¦
¦¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦¦D<=25mm¦D>25mm¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦B400¦10D¦12D¦
¦B500¦12D¦14D¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Elscèrcolsoestrepshandeseguirlesmateixesprescripcionsquelesbarrescorrugades.
Enelscèrcolsoestreps,s'admetendiàmetresdedoblegamentinferiorsperalsdiàmetres<=12mm,quehandecomplir:
Ͳ Nohand'aparèixerprincipisdefissuració.
Ͳ Diàmetrededoblegament:>=3D,>=3cm
L'acerredreçatnohadetenirunavariaciósignificativaenlessevespropietats,s'admetenvariacionsdinsdelslímitssegüents:
Ͳ Deformaciósotacàrregamàxima:<=2,5%
Ͳ Alçàriadelacorruga:
Ͳ Diàmetres<=20mm:<=0,05mm
Ͳ Diàmetres>20mm:<=0,10mm
Encapcas,desprèsdelamanipulació,had'aparèixerprincipisdefissuracióenelselements.
Toleràncies:
Ͳ Llargàriaenbarrestalladesodoblegades:

Ͳ L<=6000mm:Ͳ20mm,+50mm
Ͳ L>6000mm:Ͳ30mm,+50mm
(onLeslallargàriarectadelesbarres)
Ͳ Llargàriaenestrepsocèrcols:
Ͳ Diàmetres<=25mm:±16mm
Ͳ Diàmetres>25mm:Ͳ24mm,+20mm
(onlallargàriaesladelrectanglequecircumscriul'element)
Ͳ Diferènciaentrellargàriesdelscostatsparalͼlelsdel'element:<=10mm
Ͳ Anglededoblegatdeganxos,patilles,ganxosenUialtresbarrescorbades:±5º
2.ͲCONDICIONSD'EXECUCIÓID'UTILITZACIÓ
LaDFhad'aprovarelsplànolsd'especejamentdel'armadura,elaboratsperlainstalͼlaciodeferralla.
Eldoblegatdelesarmaduress'hadeferatemperaturaambient,mitjançantdoblegadoresmecàniquesiavelocitatconstant,ambl'ajutde
mandrí,demaneraqueesgaranteixiunacurvaturaconstantentotalazona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'hande realitzar de manera queno esprodueixi fissures o trencamentsen 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
Lesbarresques'handedoblegar,hand'anarenvoltadesdecèrcolsoestrepsenlazonadelcolze.
Elredreçatdel'acersubministratenrotlle,s'hadeferambmaquinàriaespecíficaquecompleixil'especificatenl'article69.2.2del'EHEͲ08.
Eltallatdebarresofilferross'haderealitzarpermitjansmanuals(cisalla,etc.)omaquinàriaespecíficadetallautomàtic.
Nos'hand'adreçarelscolzesexceptesiespotverificarqueesrealitzasensedanys.
Nos'handedoblegarunnombreelevatdebarresenlamateixasecciód'unapeça.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
kgdepesnecessarielaboratal'obra,calculatambelpesunitariteòricoqualsevolaltreexpressamentacceptatperlaDF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i
lligaments.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
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5.

PARTIDESD'OBRAD'URBANITZACIÓ
5.1.DEMOLICIONS,MOVIMENTSDETERRESIGESTIÓDERESIDUS

5.1.1. DEMOLICIONS
5.1.1.1. DEMOLICIONSD'ELEMENTSDEVIALITAT
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F2191305.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Demoliciód'elementsdevialitat,arrencadadepavimentsosoleresodesmuntatgedepaviments.
Tallfetambmaquinatallajuntsenunpavimentques'hadedemolir,pertaldedelimitarlazonaafectada,iqueenferlademolicióels
límitsdelpavimentquerestisiguinrectesiuniformes.
S'hanconsideratelselementssegüents:
Ͳ Voradacolͼlocadasobreterraoformigó
Ͳ Rigoladeformigóodepanotscolͼlocatssobreformigó
Ͳ Pavimentdeformigó,panots,llambordinsomesclabituminosa
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Demoliciódel'elementambelsmitjansadients
Ͳ Trossejamentiapiladadelaruna
CONDICIONSGENERALS:
Had'estarfetaalllocindicatalaDT,amblesmodificacionsintroduidesalreplanteigprevi,aprovadesperlaDF.
ElsmaterialshandequedarsuficientmenttrossejatsiapilatspertaldefacilitarͲnelacàrrega,enfunciódelsmitjansdequèesdisposini
delescondicionsdetransport.
Elsmaterialshandequedarapilatsiemmagatzematsenfunciódel'úsaqueesdestinin(transportaabocador,reutilització,eliminacióen
obra,etc.).
Uncopacabatselstreballs,labasehadequedarnetaderestesdematerial.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Replanteig:±10mm
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
Nos'hadetreballarambpluja,neuoventsuperiorals60km/h.
S'hadeseguirl'ordredetreballsprevistalaDT.
Elcontractistahad'elaborarunprogramadetreballquehadeseraprovatperlaDFabansd'iniciarelstreballs,ons'had'especificar,com
amínim:
Ͳ Mètoded'enderrocifases
Ͳ Estabilitatdelesconstruccionsencadafase,apuntalamentsnecessaris
Ͳ Estabilitatiprotecciódelesconstruccionsielementsdel'entornielsques'handeconservar
Ͳ Mantenimentisubstitucióprovisionaldelsserveisafectatspelstreballs
Ͳ Mitjansd'evacuacióiespecificaciódeleszonesd'abocamentdelsproductesd'enderroc
Ͳ Cronogramadelstreballs
Ͳ Pautesdecontrolimesuresdeseguretatisalut
Lapartperaenderrocarnohadetenirinstalͼlacionsenservei(aigua,gas,electricitat,etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instalͼlació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instalͼlació i de
mobiliariexistents,aixícomqualsevolelementquepuguidestorbarlafeina.
S'handeprotegirelselementsdeserveipúblicquepuguinresultarafectatsperlesobres.
Lazonaafectadaperlesobreshadequedarconvenientmentsenyalitzada.
L'execuciódelstreballsnohandeproduirdesperfectes,molèstiesoperjudicarlesconstruccions,bensopersonesdel'entorn.
S'had'evitarlaformaciódepols,pelquecalregarlespartsques'hagindedemoliricarregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendrelesobresiavisaralaDF.
L'operaciódecàrregaderunas'hadeferamblesprecaucionsnecessàries,pertald'aconseguirlescondicionsdeseguretatsuficients.
S'hand'eliminarelselementsquepuguinentorpirelstreballsderetiradaicàrregaderuna.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
ENDERROCD'ESGLAÓ,ARRENCADADEREVESTIMENTD'ESGLAÓ,DESÒCOL,DEVORADAORIGOLA:
mdellargàriarealmentenderrocada,segonslesespecificacionsdelaDT.
ENDERROCOFRESATDEPAVIMENT:
m2depavimentrealmentenderrocat,segonslesespecificacionsdelaDT.
TALLDEPAVIMENT:
mdellargàriaexecutadarealment,amidadasegonslesespecificacionsdelprojecte,comprovadaiacceptadaexpressamentperlaDF.


4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
*OrdenFOM/1382/2002de16demayo,porlaqueseactualizandeterminadosartículosdelpliegodeprescripcionestécnicasgenerales
paraobrasdecarreterasypuentesrelativosalaconstruccióndeexplanaciones,drenajesycimentaciones.
*Ordende10defebrerode1975porlaqueseapruebalaNormaTecnológicadelaEdificación:NTEͲADD/1975Acondicionamientodel
terreno.Desmontes.Demoliciones
5.1.2. DEMOLICIONS
5.1.2.1. ARRENCADAD'ELEMENTSVEGETALS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F21R12A5,F21R4060.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Arrencadad'arbres,arrelsipartaèria,ambcàrregamanualomecànicasobrecamióocontenidor.
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Taladelesbranques
Ͳ Talldeltronc
Ͳ Arrencadadelasocaiarrelsprincipals
Ͳ Trossejamentiapiladadelesbranquesiarrels
Ͳ Càrregasobreelcamióocontenidordebranques,arrelsibrossaresultant
Ͳ Reblertdelclotambterresadequades
CONDICIONSGENERALS:
ElsmaterialshandequedarsuficientmenttrossejatsiapilatspertaldefacilitarͲnelacàrrega,enfunciódelsmitjansdequèesdisposini
delescondicionsdetransport.
Elsmaterialshandequedarapilatsiemmagatzematsenfunciódel'úsaqueesdestinin(transportaabocador,reutilització,eliminacióen
obra,etc.).
Uncopacabatselstreballs,labasehadequedarnetaderestesdematerial.
Elforatdelasocahadequedarreblertambterresadequades,compactadesambelmateixgrauquelesdelvoltant.
Nohandequedarsoterradesalterrenyarrelsdediàmetresuperiora10cm.
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
Nos'hadetreballarambpluja,neuoventsuperiorals60km/h.
Noméss'had'arrencarelsarbresindicatsalaDT.
Elcontractistahad'elaborarunprogramadetreballquehadeseraprovatperlaDFabansd'iniciarelstreballs,ons'had'especificar,com
amínim:
Ͳ Mètoded'enderrocifases
Ͳ Estabilitatdelesconstruccionsencadafase,apuntalamentsnecessaris
Ͳ Estabilitatiprotecciódelesconstruccionsielementsdel'entornielsques'handeconservar
Ͳ Mantenimentisubstitucióprovisionaldelsserveisafectatspelstreballs
Ͳ Mitjansd'evacuacióiespecificaciódeleszonesd'abocamentdelsproductesd'enderroc
Ͳ Cronogramadelstreballs
Ͳ Pautesdecontrolimesuresdeseguretatisalut
S'handetalarprimerlesbranqueslaterals,deixantneteltronc.
S'hadegarantirquelacaigudadeltroncnoafectaràacapconstruccióoserveipúblic.
S'handeprotegirelselementsdeserveipúblicquepuguinresultarafectatsperlesobres.
Lazonaafectadaperlesobreshadequedarconvenientmentsenyalitzada.
L'execuciódelstreballsnohandeproduirdesperfectes,molèstiesoperjudicarlesconstruccions,bensopersonesdel'entorn.
S'had'evitarlaformaciódepols,pelquecalregarlespartsques'hagindedemoliricarregar.
Enacabarlajornadanos'handedeixartramsd'obraambperilld'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendrelesobresiavisaralaDF.
L'operaciódecàrregaderunas'hadeferamblesprecaucionsnecessàries,pertald'aconseguirlescondicionsdeseguretatsuficients.
S'hand'eliminarelselementsquepuguinentorpirelstreballsderetiradaicàrregaderuna.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatd'arbrerealmentarrencat,aprovatperlaDF
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4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
*Ordende10defebrerode1975porlaqueseapruebalaNormaTecnológicadelaEdificación:NTEͲADD/1975Acondicionamientodel
terreno.Desmontes.Demoliciones
5.1.3. MOVIMENTSDETERRES
5.1.3.1. EXCAVACIONSPERAREBAIXDELTERRENY
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F221C472,F2214826.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Excavacionsambfinalitatsdiverses,quetenencomaresultatelrebaixdelterreny.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Netejaiesbrossadadelterreny
Ͳ Excavacióperacaixadepaviment
Ͳ Excavacióperarebaix
Ͳ Excavacióderocaacelobertambmorterexpansiu
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Excavacióperesplanació,rebaix,buidatdesoterraniocaixadepaviment:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Situaciódelspuntstopogràfics
Ͳ Excavaciódelesterres
Ͳ Càrregadelesterressobrecamióocontenidor,enelseucas
Netejaiesbrossadadelterreny:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Situaciódelspuntstopogràfics
Ͳ Protecciódelselementsques'handeconservar
Ͳ Retiradadelacapasuperficialdelterreny(10Ͳ15cm)amblavegetacióilabrossa
Ͳ Càrregadelsmaterialssobrecamió
Excavacióderocaambmorterexpansiu:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Situaciódelesreferènciestopogràfiquesexternes
Ͳ Perforaciódelarocad'acordambunpladetreballpreestablert
Ͳ Introducciódelmorteralesperforacions
Ͳ Trossejatdelesrestesambmartelltrencador
Ͳ Càrregadelarunasobrecamióocontenidor
CONDICIONSGENERALS:
Esconsideraterrenyfluix,elcapaçdeserforadatambpala,quetéunassaigSPT<20.
Esconsideraterrenycompacte,elcapaçdeserforadatambpic(noambpala),quetéunassaigSPTentre20i50.
Esconsideraterrenydetrànsit,elcapaçdeserforadatambmàquinaoescarificadora(noambpic),quetéunassaigSPT>50senserebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, queté un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb
màquinaoescarificadora(noambpic),quetéunassaigSPT>50senserebot.
Esconsiderarocaderesistènciabaixa,laqueambdificultatesdeixaratllarambnavalla,quetéunassaigderesistènciaalacompressió
simpleentre5i25MPa.
Esconsiderarocaderesistènciamitja,laqueespottrencarambuncopdemartelliquenoesdeixaratllarambnavalla,quetéunassaig
deresistènciaalacompressiósimpleentre25i50MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencarͲse, que té un assaig de resistència a la
compressiósimpleentre50i100MPa.
Esconsideraquelacàrregadeterressobrecamióésdirectaquanl'existènciaderampaod'altrescondicionantsdel'obrapermetenque
elsmitjansd'excavaciórealitzinl'excavacióilacàrregadeterres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no
permetenqueelsmitjansd'excavaciórealitzinlacàrregadeterresiésnecessàrialautilitzaciód'unaaltramàquinaperaaquestafunció.
NETEJAIESBROSSADADELTERRENY:
S'haderetirarlacapasuperficialdelterrenyiqualsevolmaterialexistent(brossa,arrels,runa,escombraries,etc.),quepuguindestorbar
eldesenvolupamentdetreballsposteriors.
L'àmbitd'actuacióhadequedarlimitatpelsectordeterrenydestinatal'edificacióilazonainfluenciadapelprocésdel'obra.
S'hadedeixarunasuperfícieadequadaperaldesenvolupamentdelstreballsposteriors,lliured'arbres,deplantes,dedeixallesid'altres
elementsexistents,sensefermalbélesconstruccions,elsarbres,etc.,ques'handeconservar.
Elsforatsexistentsielsqueresultindelesoperacionsd'esbrossada(extracciód'arrels,etc.),handequedarreblertsamblesterresdela
mateixaqualitatqueelsòliambelmateixgraudecompactació.
S'handeconservarenzonaapartlesterresoelselementsquelaDFdetermini.
S'handetraslladaraunabocadorautoritzattotselsmaterialsquelaDFnohagiacceptatcomaútils.
EXCAVACIÓPERAESPLANACIÓ,REBAIXDELTERRENYOBUIDATDESOTERRANI:

L'excavacióperacaixesdepavimentss'aplicaensuperfíciespetitesomitjanesiambunaprofunditatexactamentdefinida,amblleugeres
dificultatsdemaniobrademàquinesocamions.
S'enténqueelrebaixesfaensuperfíciesmitjanesograns,senseproblemesdemaniobrabilitatdemàquinesodecamions.
Elfonsdel'excavaciós'hadedeixarpla,anivellatoamblainclinacióprevista.
S'handedeixarelstalussosperimetralsquefixilaDF.
L'aportaciódeterresperacorreccionsdelnivellhadesermínima,delamateixaterraexistentiamblamateixacompacitat.
Laqualitatdelterrenyalfonsdel'excavaciórequereixl'aprovacióexplícitadelaDF.
LesterresquedeterminilaDFs'handeconservarenunazonaapart.Larestas'hadetransportaraunabocadorautoritzat.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Replanteig:±100mm
Ͳ Nivells:+10mm,Ͳ50mm
Ͳ Planor:±40mm/m
Ͳ Angledeltalús:±2°
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
Nos'hadetreballarquanplou,nevaofaventsuperiorals60km/h.
Encasd'imprevistos(terrenysinundats,olorsdegas,restesdeconstruccions,etc.)s'handesuspendreelstreballsiavisarlaDF.
Sicalferrampesperaccediralazonadetreball,handetenirlescaracterístiquessegüents:
Ͳ Amplària:>=4,5m
Ͳ Pendent:
Ͳ Tramsrectes:<=12%
Ͳ Corbes:<=8%
Ͳ Tramsabansdesortiralaviadellargària>=6m:<=6%
Ͳ EltalúshadeserfixatperlaDF.
EXCAVACIÓPERAESPLANACIÓ,REBAIXDELTERRENYOBUIDATDESOTERRANI:
Lesterress'hand'extreurededaltabaix,sensesoscavarͲles.
Nos'hand'acumularterresomaterialsalavoradel'excavació.
S'hand'extreurelesterresoelsmaterialsambperilldedesprendiment.
S'had'impedirl'entradad'aigüessuperficials.Calpreveureunsistemadedesguàsafid'evitarl'acumulaciód'aiguadinsdel'excavació.
EXCAVACIÓAMBMORTEREXPANSIU:
Calferunprogramadelesperforacionsidelprocésdelreblertambmorteriextracciódelaroca.
Enferlesperforacions,calverificarquenoesprodueixendanysaestructuresproperes.Siesdonésaquestcas,calevitarl'úsdebarrines
percussoresiferelsforatsexclusivamentperrotació.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
NETEJAIESBROSSADA:
m2desuperfícierealmentexecutada,amidadasegonslesespecificacionsdelaDT.
Noincloulatalad'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3devolumexcavatsegonslesespecificacionsdelaDT,amidatcomadiferènciaentreelsperfilstransversalsdelterrenyaixecatsabans
decomençarlesobresielsperfilsteòricsassenyalatsalsplànols,amblesmodificacionsaprovadesperlaDF.
Nos'had'abonarl'excésd'excavacióques'hagiproduïtsensel'autoritzaciódelaDF,nilacàrregaieltransportdelmaterialnielstreballs
quecalguinperareomplirͲlo.
Incloulacàrrega,allisadadetalussos,esgotamentsperplujaoinundacióiquantesoperacionsfacifaltaperaunacorrectaexecuciódeles
obres.
Tambéestaninclososenelpreuelmantenimentdelscaminsdecomunicacióentreeldesmuntileszonesonhand'anarlesterres,laseva
creació,ilasevaeliminació,sis'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions,
entibacionsivoladures.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
SeguridadestructuraldecimientosDBͲSEͲC.
5.1.3.2. TERRAPLENADAIPICONATGEDETERRES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F226340F.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Estesaicompactaciódeterrespertongadesdediferentsmaterials,enzonesdedimensionsquepermetenlautilitzaciódemaquinària,
amblafinalitatd'aconseguirunaplataformadeterressuperposades.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Caixadepavimentambunacompactaciódel90%al95%PM
Ͳ Fonamentdeterrapléambunacompactaciódel95%al100%PN
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Ͳ Nuclideterrapléambunacompactaciódel95%al100%PN
Ͳ Coronaciódeterrapléambunacompactaciódel95%al100%PNodel90%al95%PM
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Situaciódelspuntstopogràfics
Ͳ Execuciódel'estesa
Ͳ Humectacióodessecaciódelesterres,encasnecessari
Ͳ Compactaciódelesterres
CONDICIONSGENERALS:
Lesterreshandecomplirlesespecificacionsfixadesalseuplecdecondicions.
Elsmaterialshandecomplirlescondicionsbàsiquessegüents:
Ͳ Posadaenobraencondicionsacceptables
Ͳ Estabilitatsatisfactòria
Ͳ Deformacionstolerablesacurtillargtermini,perlescondicionsdeserveiprevistes
Eltipusdesòlutilitzatenlazonadecoronamentdelterraplèhadeseradequatoseleccionat,enelfonamentinucliespotutilitzaramés
eltolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM
1382/2002,enlazonaexteriordelterraplè(coronamentizoneslaterals).
Enlazonadelnucli,l'úsdesòlsexpansius,colapsables,ambguix,ambsalssolubles,ambmatèriaorgànicaoambqualsevolaltretipusde
materialmarginal,handecomplirl'especificatenl'article330.4.4.delPG3/75modificatperORDENFOM1382/2002.
Amésdelssòlsnaturals,espodranutilitzarterresnaturalsprovinentsd'excavacióod'aportació,iamés,tambéespodranferservirels
productesprovinentsdeprocessosindustrialsomanipulats,semprequecompleixinlesprescripcionsdelPG3.
Elssòlscolapsablessónaquellsquepateixenunassentamentsuperioral1%del'alturainicialdelamostraalrealitzarl'assaigsegonsNLT
254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquestsespodran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les
disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions
climàtiquesidenivellsfreàtics.
S'haurandecompactarperlaparthumida,ambrelacióalahumitatòptimadel'assaigPróctordereferènciacompresaentreel1iel3%.
L'úsdesòlsambaltressalssolublesenaiguadependràdelseucontingut.Així,peraqualsevolzonadelterraplè,espodranutilitzarlesque
tinguinuncontingutinferioral0,2%.Sihihaguésuncontingutsuperioral1%,s'hauriaderealitzarunestudiespecialaprovatpelDirector
d'obraperaautoritzarelseuús.
Quanelterraplèpuguiestarsubjecteainundacionsnomésespodranutilitzarterresadequadesoseleccionades.
Nos'hand'utilitzarsolsinadequatsencapzonadelterraplè.
Elmaterialdecadatongadahadetenirlesmateixescaracterístiques.
ElstalussosperimetralshandeserelsfixatsperlaDF.
Elgruixdecadatongadahadeseruniforme.
Elgruixdecadatongadahadeserl'adequatpertald'obtenirelgraudecompactacióexigitambelsmitjansqueesdisposen.
L'acordambzonesdedesmuntensentitlongitudinalitransversal,hadesersuau,ambpendentsinferiorsa1:2.
Gruixdecadatongada:>=3/2midamàximamaterial
Pendenttransversaldecadatongada:4%
TERRAPLÈ:
Mòduldedeformacióvertical(assaigdecàrregasobreplacaNLT357):
Ͳ Fonament,nucliizonesexteriors:
Ͳ Sòlsseleccionats:>=50MPa
Ͳ Restadesòls:>=30MPa
Ͳ Coronament:
Ͳ Sòlsseleccionats:>=100MPa
Ͳ Restadesòls:>=60MPa
Graudecompactació:>=95%PM
Compactaciódelacoronació/esplanada:>=100%PM
Petjadaadmissible(nucli):<=5mm
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Variacióenl'angledeltalús:±2°
Ͳ Espessordecadatongada:±50mm
Ͳ Nivells:
Ͳ Zonesdevials:±30mm
Ͳ Restadezones:±50mm
Ͳ Graud'humitatdesprèsdelacompactació(desviaciórespectealnivellòptimdel'assaigPròctor):
Ͳ Sòlsseleccionats,adequatsotolerables:Ͳ2%,+1%
Ͳ Sòlsexpansiusocolapsables:Ͳ1%,+3%
CAIXADEPAVIMENT:
Tolerànciesd'execució:

Ͳ Replanteig:±100mm
Ͳ Planor:±20mm/m
SÒLSENFONAMENTSDETERRAPLÈ:
Esdefineixcomafonamentdeterraplèlapartqueestàpersotadelasuperfícieoriginaldelterrenyiquehaestatbuidadaenl'esbrossada
oalferunaexcavacióaddicionaldegutalapresènciadematerialinadequat.L'espessormínimseràd'1m.
Elterradelabasedelterraplèhadequedarplaianivellat.
Enelsfonaments,s'utilitzaransòlstolerables,adequatsoseleccionats,semprequelescondicionsdedrenatgeoestanquitathopermetin,
quelescaracterístiquesdelterrenysiguinlesadequades,iquel'índexCBR,corresponentalescondicionsdecompactaciódeposadaen
obra,siguiCBR>=3(UNE103502).
Lautilitzaciódesòlsambguixhad'estarautoritzadapelDirectord'obra,iamés,elcontingutd'aquestasubstànciahauràdeser<0,2%
peraqualsevolzonadeterraplè.
Enterraplensdemésde5metresd'altura,espodranutilitzarsòlsquecontinguinfinsaun2%dematèriaorgànica;perauncontingut
superior,s'hauràderealitzarunestudiespecialaprovatpelDirectord'obra.
Gruix:>=1m
SÒLSENNUCLIDETERRAPLÈ:
Esdefineixcomanuclideterraplèalazonacompresaentreelfonamentilacoronació.
Enelnucli,s'utilitzaransòlstolerables,adequatsoseleccionats,semprequel'índexCBR,corresponentalescondicionsdecompactacióde
posadaenobra,siguiCBR>=3(UNE103502).
LautilitzaciódesòlsmarginalsoambuníndexCBR<3,potvenircondicionadaperproblemesderesistència,deformabilitatiposadaen
obra;pertant,elseuúsnoésaconsellable,anoserqueesjustifiquielseuúsmitjançantunestudiespecial.
L'úsd'altrestipusdesòls,esfaràsegonsl'article330.4.4delPGͲ3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran
utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció,
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les
condicionsclimàtiques.
S'haurandecompactarlleugeramentperlaparthumida,ambrelacióalahumitatòptimadel'assaigPróctordereferènciacompresaentre
el1iel3%.
Lautilitzaciódesòlsambguixennuclideterraplèhad'estarautoritzadapelDirectord'obra,iamés,elcontingutenaquestasubstància
hauràd'estarentre:
Ͳ 0,2Ͳ2%:Silanecessitatd'adoptarmesuresperal'execució
Ͳ 2Ͳ5%:Utilitzantcuresimaterialsambcaracterístiquesespecialsencoronacióiespigons
Ͳ 5Ͳ20%:Quanelnucliformiunamassacompactaiimpermeable,iesdisposidemesuresdedrenatgeiimpermeabilització
Siessuperésel20%,nos'utilitzarienencapzonadelreplè.
Enterraplensdemenysde5metresd'altura,espodranutilitzarsòlsquecontinguinfinsaun5%dematèriaorgànicaperalazonadel
nucli.
SÒLSENCORONACIÓDETERRAPLÈ:
Esdefineixcomacoronaciólafranjasuperiordeterresdelterraplè,ambunafondàriademésde50cm,iambungruixde2tongades
comamínim.
Enlacoronació,s'utilitzaransòlsadequatsoseleccionats,semprequelasevacapacitatdesuportsiguil'adientperal'esplanadaprevista,i
quel'índexCBR,corresponentalescondicionsdecompactaciódeposadaenobra,siguiCBR>=5(UNE103502).
Nos'hand'utilitzarsòlsexpansiusocolͼlapsables,peròsíqueespodranferservirmaterialsnaturalsotractats,semprequecompleixinles
condicionsdecapacitatdesuportexigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, colͼlapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria
d'evitarlafiltraciód'aiguacapalarestadeterraplè.
Lautilitzaciódesòlsambguixhad'estarautoritzadapelDirectord'obra,iamés,elcontingutd'aquestasubstànciahauràdeser<0,2%
peraqualsevolzonadeterraplè.
Enlacoronaciódelterraplèespodranutilitzarsòlsquecontinguinfinsaun1%dematèriaorgànica.
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
S'hand'aturarelstreballsquanlatemperaturaambientsiguiinferiora2°C.
Elcontractistahad'elaborarunprogramadetreballquehadeseraprovatperlaDFabansd'iniciarelstreballs,ons'had'especificar,com
amínim:
Ͳ Maquinàriaprevista
Ͳ Sistemesdetransport
Ͳ Equipd'estesaicompactació
Ͳ Procedimentdecompactació
S'handeprotegirelselementsdeserveipúblicquepuguinresultarafectatsperlesobres.
S'hand'eliminarelselementsquepuguinentorpirelstreballsd'execuciódelapartida.
Hihad'haverpuntsfixosdereferènciaexteriorsalazonadetreball,alsqualss'hihandereferirtotesleslecturestopogràfiques.
Escarificaricompactarlasuperfíciequehaderebreelterraplè;laprofunditatdel'escarificacióladefiniràelProjecte,peròlaDFtambéla
podràdefinirenfunciódelanaturalesadelterreny.
Aqueststreballsnoesrealitzaranfinsalmomentprevistisobretotenlescondicionsòptimesperestarelmenortempspossibleexposats
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alsefectesclimatològicsquannos'utilitzinproteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal colͼlocar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les
càrreguesdegudesal'acciódelsequipsdemovimenticompactaciódeterres.
Elmaterials'had'estendrepertongadessuccessives,sensiblementparalͼlelesalarasantfinal.
Espodranutilitzarcapesdematerialsgranularsgruixutsolàminesgeotèxtilsperfacilitarlaposadaenobradelestongades,sempreiquan
hoindiquielProjecte.
Elsequipsdetransportid'estesahand'operarpercapeshoritzontals,entotl'ampledel'esplanada.
Nos'had'estendrecaptongadafinsquelainferiorcompleixilescondicionsexigides.
L'aportaciódeterresperacorrecciódenivells,s'hadetractarcomacoronaciódeterraplenatiladensitataassolirnohadeserinferiora
ladelterrenycircumdant.
S'handemantenirelspendentsidispositiusdedesguàsnecessarispertald'evitarentollaments,senseperilld'erosió.
L'ampliacióorecrescudadeterraplensexistentss'hadeferdeformaescalonadaoambd'altressistemesquegaranteixinlaunióambel
nouterraplé.
Enreblertssituatsamitjavessant,elpendents'had'esglaonarpertaldegarantirl'estabilitat.
Elsesglaonshandetenirlesdimensionsielpendentadequatspertaldepermetreeltreballdelamaquinària.
Elgraud'humitathadeserl'adequatpertald'obtenirladensitatielgraudesaturacióexigitsenlaDT,consideranteltipusdematerial,el
seugraud'humitatinicialilescondicionsambientalsdel'obra.
Siesnecessàrialahumectació,uncopestesalatongada,s'had'humitejarfinsarribaralcontingutòptimd'humitat,demanerauniformeja
siguialazonadeprocedència,al'apilament,oalestongades,sensequeesforminembassaments,ifinsaobtenirunmínimdel95%dela
humitatòptimadel'assaigPM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres
procedimentsadients.
Desprésdelaplujanos'had'estendreunanovatongada,finsquel'últimaestiguiseca,os'had'escarificarafegintlatongadasegüentmés
seca,deformaquel'humitatresultantsiguil'adient.
Quans'utilitzicorróvibratoriperacompactar,hadedonarͲsealfinalunespassadessenseaplicarͲhivibració.
LacompactacióielnombredepassadesdecorróhandeserlesdefinidesperlaDFenfunciódelsresultatsdelassaigsrealitzatsal'obra.
S'had'evitarelpasdevehiclespersobredelescapesenexecució,finsquelacompactaciós'hagicompletat.
Caladoptarmesuresdeprotecciódel'entorndavantlapossibleaccióerosivaosedimentariadel'aiguareconduïdaforadelterraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
Elstreballss'handeferdemaneraquemolestinelmínimpossiblealsafectats.
Encasd'imprevistos,s'handesuspendrelesobresiavisaralaDF.
SÒLSENFONAMENTSDETERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les
instruccionsdelaDF.
S'hadelocalitzarlesàreesinestablesambajudad'unsupercompactadorde50t,segonseldefinitenl'article304delPG3/75modificat
perORDENFOM/1382/2002.
Elspousiforatsqueapareguins'handerebliriestabilitzarfinsquelasuperfíciesiguiuniforme.
Encasosdefonamentacióirregular,comaraterraplensamitjacostaosobrealtresexistents,esseguiranlesindicacionsdelaDFpertal
degarantirlacorrecteestabilitat.
Elmaterialautilitzarenelterraplès'had'emmagatzemarid'utilitzardeformaques'evitilasevadisgregacióicontaminació.Encasde
trobarzonessegregadesocontaminadesperpols,percontacteamblasuperfíciedebaseoperinclusiódematerialsestranys,calprocedir
alasevaeliminació.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m3devolumamidatsegonslesespecificacionsdelaDT.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
*OrdenFOM/1382/2002de16demayo,porlaqueseactualizandeterminadosartículosdelpliegodeprescripcionestécnicasgenerales
paraobrasdecarreterasypuentesrelativosalaconstruccióndeexplanaciones,drenajesycimentaciones.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Elcontrold'execucióincloulesoperacionssegüents:
Ͳ

Preparaciódelabasesobrelaques'assentaràelterraplè.

Ͳ

Controldel'estesa:comprovacióvisualdelgruixiampladadelestongadesd'execucióicontroldelatemperaturaambient.

Ͳ

Humectacióodessecaciód'unatongada.

Ͳ

Controldecompactaciód'unatongada.

CONTROLD'EXECUCIÓ.CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
S'hadeconsiderarcomterraplèestructuralelcomprèsfinselpuntexteriordelvoralinolabermaambelstalussosdefinitsalsplànols.A
efectesd'obtenirelgraudecompactacióexigit,elsassaigsdecontrols'handerealitzarenlazonadelterraplèestructural.
S'handeseguirelscriterisqueencadacas,indiquilaDF.Elspuntsdecontroldedensitatihumitathand'estaruniformementrepartitsen
sentitlongitudinalialeatòriamentdistribuïtsenlasecciótransversaldelatongada.
CONTROLD'EXECUCIÓ.INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Noespodràiniciarl'execuciódelterraplèsensecorregirelsdefectesobservatsalabased'assentament.
Donadalarapidesadelacadenaoperativa"extraccióͲcompactació",lainspeccióvisualtéunaimportànciafonamentalenelcontroldels
terraplens,tantanivelldematerialscomperal'estesa.
Elcontingutd'humitatdelescapescompactadesnoseràcausaderebuig,excepteenelcasd'utilitzar,percausesjustificades,sòlsamb
característiquesexpansivesambuninflamentlliure<=5%.
Elvalordelmòduld'elasticitat(segoncicle)obtingutalaplacadecàrregahadecomplirleslimitacionsestablertesalplecdecondicions.
Lesdensitatssequesobtingudesenlacapacompactadahaurandeserigualsosuperiorsalesespecificadesenelplecdecondicions,en
cadaundelspuntsdelamostra.Comamínim,el70%depuntshauràd'estardinsdelsvalorsd'acceptació,iel30%restantnopodràtenir
unadensitatinferiordemésde30kg/cm3respectelesestablertesenelProjecteoperlaDF.
Encasd'incompliment,elcontractistahadecorregirlacapaexecutada,perrecompactacióosubstituciódelmaterial.Engeneral,s'hade
treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de
comprovaciódelacompactaciós'hand'intensificareldoblesobrelescapescorregides.
Qualsevolaltre casd'execucióincorrectaseràresponsabilitatdelContractista, ilasevaobligacióseràrepararsensecostelserrorsque
s'haginproduït.
5.1.3.3. REPÀSIPICONATGEDETERRES
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Conjuntd'operacionsnecessàriesperaconseguirl'acabatgeomètricdel'element.
S'hanconsideratelselementssegüents:
Ͳ Sòlderasa
Ͳ Esplanada
Ͳ Caixadepaviment
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball(noinclouentibació)
Ͳ Situaciódelspuntstopogràfics
Ͳ Execuciódelrepàs
Ͳ Compactaciódelesterres,enelseucas
CONDICIONSGENERALS:
Elrepàss'hadeferpocabansdecompletarl'element.
Elfonshadequedarhoritzontal,plaianivellat.
L'acordentreelsòlielsparamentsdelarasahadeformarunanglerecte.
L'aportaciódeterresperacorreccionsdenivellhadesermínima,delesmateixesexistentsid'igualcompacitat.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Horitzontalitatprevista:±20mm/m
Ͳ Planor:±20mm/m
Ͳ Nivells:±50mm
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
Laqualitatdelterrenydesprésdelrepàs,necessital'aprovacióexplícitadelaDF.
Encasd'imprevistos(terrenysinundats,olorsdegas,restesdeconstruccions,etc.)s'handesuspendreelstreballsiavisarlaDF.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m2desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaDT.
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4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativaecomplimentobligatori.
5.1.4. GESTIÓDERESIDUS
5.1.4.1. TRANSPORTDERESIDUSD'EXCAVACIÓAINSTALͼLACIÓAUTORITZADADEGESTIÓDERESIDUS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F2R35069.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Operacionsdestinadesalagestiódelsresidusgeneratsenl'obra:residudeconstruccióodemolicióomateriald'excavació.
S'hanconsideratlesoperacionssegüents:
Ͳ Transportocàrregaitransportdelresidu:materialprocedentd'excavacióoresidudeconstruccióodemolició
Ͳ Subministramentirecollidadelcontenidordelsresidus
CÀRREGAITRANSPORTDEMATERIALD'EXCAVACIÓIRESIDUS:
L'operaciódecàrregas'hadeferamblesprecaucionsnecessàriesperaaconseguirunescondicionsdeseguretatsuficients.
Elsvehiclesdetransporthandeportarelselementsadequatsafid'evitaralteracionsperjudicialsdelmaterial.
Elcontenidorhad'estaradaptatalmaterialquehadetransportar.
Eltrajecteques'haderecórrerhadecomplirlescondicionsd'amplàrialliureidependentadequadesalamaquinàriaques'utilitzi.
TRANSPORTAOBRA:
Transportdeterresimateriald'excavacióodelrebaix,oresidusdelaconstrucció,entredospuntsdelamateixaobraoentreduesobres.
Lesàreesd'abocadahandeserlesquedefineixiel"PladeGestiódeResidusdelaConstruccióiEnderrocs"del'obra.
L'abocadas'hadeferalllociambelgruixdecapaindicatsal"PladeGestiódeResidusdelaConstruccióielsEnderrocs"del'obra.
Lesterreshandecomplirlesespecificacionsdelseuplecdecondicionsenfunciódelseuús,icalquetinguinl'aprovaciódelaDF.
TRANSPORTAINSTAL.LACIÓEXTERNADEGESTIÓDERESIDUS:
Elmaterialderebuigqueel"PladeGestiódeResidusdelaConstruccióielsEnderrocs"ielquelaDFnoacceptiperareutilitzarenobra,
s'hadetransportaraunainstalͼlacióexternaautoritzada,pertalderebreeltractamentdefinitiu.
Elcontractistahadelliuraralpromotoruncertificatons'indiqui,comamínim:
Ͳ Identificaciódelproductordelsresidus
Ͳ Identificaciódelposseïdordelsresidus
Ͳ Identificaciódel'obradelaqualprovéelresiduienelseucas,elnúmerodellicènciad'obra
Ͳ 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,calindicartambéquifaràaquestagestió
Ͳ Quantitatentim3delresidugestionatilasevacodificaciósegonscodiLER
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CÀRREGAITRANSPORTDEMATERIALD'EXCAVACIÓIRESIDUS:
Eltransports'haderealitzarenunvehicleadequat,peralmaterialqueesdesitgitransportar,proveïtdelselementsquecalenperalseu
desplaçamentcorrecte.
Duranteltransports'hadeprotegirelmaterialdemaneraquenoesprodueixinpèrduesenelstrajectesutilitzats.
RESIDUSDELACONSTRUCCIÓ:
Lamanipulaciódelsmaterialss'hadeferamblesproteccionsadequadesalaperillositatdelmateix.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
TRANSPORTDEMATERIALD'EXCAVACIÓORESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicatenelplecdecondicionstècniques,oqualsevolaltreacceptatprèviamentiexpressamentperlaDF.
Launitatd'obranoincloulesdespesesd'abocamentnidemantenimentdel'abocador.
TERRES:
Esconsideraunincrementperesponjament,respectealvolumteòricexcavat,ambelscriterissegüents:
Ͳ Excavacionsenterrenyfluix:15%
Ͳ Excavacionsenterrenycompacte:20%
Ͳ Excavacionsenterrenydetrànsit:25%
Ͳ Excavacionsenroca:25%
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto105/2008,de1defebrero,porelqueseregulalaproducciónygestióndelosresiduosdeconstrucciónydemolición.
OrdenMAM/304/2002,de8defebrero,porlacualsepublicanlasoperacionesdevalorizaciónyeliminaciónderesiduosylalistaeuropea
deresiduos.
CorreccióndeerroresdelaOrdenMAM/304/2002,de8defebrero,porlaquesepublicanlasoperacionesdevalorizaciónyeliminación
deresiduosylistaeuropeaderesiduos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
Decret89/2010,de29dejuny,pelquals'aprovaelProgramadegestióderesidusdelaconstrucciódeCatalunya(PROGROC),esregulala
produccióigestiódelsresidusdelaconstruccióidemolició,ielcànonsobreladeposiciócontroladadelsresidusdelaconstrucció.
5.1.4.2. CÀRREGAITRANSPORTDERESIDUSD'EXCAVACIÓAINSTALͼLACIÓAUTORITZADADEGESTIÓDERESIDUS
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Operacionsdestinadesalagestiódelsresidusgeneratsenl'obra:residudeconstruccióodemolicióomateriald'excavació.
S'hanconsideratlesoperacionssegüents:
Ͳ Transportocàrregaitransportdelresidu:materialprocedentd'excavacióoresidudeconstruccióodemolició
Ͳ Subministramentirecollidadelcontenidordelsresidus
CÀRREGAITRANSPORTDEMATERIALD'EXCAVACIÓIRESIDUS:
L'operaciódecàrregas'hadeferamblesprecaucionsnecessàriesperaaconseguirunescondicionsdeseguretatsuficients.
Elsvehiclesdetransporthandeportarelselementsadequatsafid'evitaralteracionsperjudicialsdelmaterial.
Elcontenidorhad'estaradaptatalmaterialquehadetransportar.
Eltrajecteques'haderecórrerhadecomplirlescondicionsd'amplàrialliureidependentadequadesalamaquinàriaques'utilitzi.
TRANSPORTAOBRA:
Transportdeterresimateriald'excavacióodelrebaix,oresidusdelaconstrucció,entredospuntsdelamateixaobraoentreduesobres.
Lesàreesd'abocadahandeserlesquedefineixiel"PladeGestiódeResidusdelaConstruccióiEnderrocs"del'obra.
L'abocadas'hadeferalllociambelgruixdecapaindicatsal"PladeGestiódeResidusdelaConstruccióielsEnderrocs"del'obra.
Lesterreshandecomplirlesespecificacionsdelseuplecdecondicionsenfunciódelseuús,icalquetinguinl'aprovaciódelaDF.
TRANSPORTAINSTAL.LACIÓEXTERNADEGESTIÓDERESIDUS:
Elmaterialderebuigqueel"PladeGestiódeResidusdelaConstruccióielsEnderrocs"ielquelaDFnoacceptiperareutilitzarenobra,
s'hadetransportaraunainstalͼlacióexternaautoritzada,pertalderebreeltractamentdefinitiu.
Elcontractistahadelliuraralpromotoruncertificatons'indiqui,comamínim:
Ͳ Identificaciódelproductordelsresidus
Ͳ Identificaciódelposseïdordelsresidus
Ͳ Identificaciódel'obradelaqualprovéelresiduienelseucas,elnúmerodellicènciad'obra
Ͳ 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,calindicartambéquifaràaquestagestió
Ͳ Quantitatentim3delresidugestionatilasevacodificaciósegonscodiLER
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
ÀRREGAITRANSPORTDEMATERIALD'EXCAVACIÓIRESIDUS:
Eltransports'haderealitzarenunvehicleadequat,peralmaterialqueesdesitgitransportar,proveïtdelselementsquecalenperalseu
desplaçamentcorrecte.
Duranteltransports'hadeprotegirelmaterialdemaneraquenoesprodueixinpèrduesenelstrajectesutilitzats.
RESIDUSDELACONSTRUCCIÓ:
Lamanipulaciódelsmaterialss'hadeferamblesproteccionsadequadesalaperillositatdelmateix.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT

TRANSPORTDEMATERIALD'EXCAVACIÓORESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicatenelplecdecondicionstècniques,oqualsevolaltreacceptatprèviamentiexpressamentperlaDF.
Launitatd'obranoincloulesdespesesd'abocamentnidemantenimentdel'abocador.
TERRES:
Esconsideraunincrementperesponjament,respectealvolumteòricexcavat,ambelscriterissegüents:
Ͳ Excavacionsenterrenyfluix:15%
Ͳ Excavacionsenterrenycompacte:20%
Ͳ Excavacionsenterrenydetrànsit:25%
Ͳ Excavacionsenroca:25%
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto105/2008,de1defebrero,porelqueseregulalaproducciónygestióndelosresiduosdeconstrucciónydemolición.
OrdenMAM/304/2002,de8defebrero,porlacualsepublicanlasoperacionesdevalorizaciónyeliminaciónderesiduosylalistaeuropea
deresiduos.
CorreccióndeerroresdelaOrdenMAM/304/2002,de8defebrero,porlaquesepublicanlasoperacionesdevalorizaciónyeliminación
deresiduosylistaeuropeaderesiduos.
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
Decret89/2010,de29dejuny,pelquals'aprovaelProgramadegestióderesidusdelaconstrucciódeCatalunya(PROGROC),esregulala
produccióigestiódelsresidusdelaconstruccióidemolició,ielcànonsobreladeposiciócontroladadelsresidusdelaconstrucció.
5.1.4.3. DISPOSICIÓDERESIDUSAINSTALͼLACIÓAUTORITZADADEGESTIÓDERESIDUS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F2RA7LP0,F2RA9SB0.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Operacionsdestinadesalagestiódelsresidusgeneratsenl'obra:residudeconstruccióodemolicióomateriald'excavació.
S'hanconsideratlesoperacionssegüents:
Ͳ Deposició del residu no reutilitzat en la instalͼlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i
emmagatzematgeoeliminació
DISPOSICIÓDERESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT:
valorització,emmagatzematgeoeliminació.

2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ

RESIDUSDELACONSTRUCCIÓ:
Lamanipulaciódelsmaterialss'hadeferamblesproteccionsadequadesalaperillositatdelmateix.

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT

DISPOSICIÓDERESIDUSDECONSTRUCCIÓODEMOLICIOINERTSONOESPECIALSIDEMATERIALD'EXCAVACIÓ:
m3devolumdecadatipusderesidudipositatal'abocadorocentrederecollidacorresponent.
DISPOSICIÓDERESIDUSDECONSTRUCCIÓODEMOLICIÓESPECIALS:
kgdepesdecadatipusderesidudipositatal'abocadorocentrederecollidacorresponent.
DISPOSICIÓDERESIDUS:
Launitatd'obraincloutoteslesdespesesperladisposiciódecadatipusderesidualcentrecorresponent.
Inclouelcànon d'abocamentdelresiduadipòsitcontrolatsegonselquedeterminalaLlei8/2008,elpagamentdelqualquedasuspès
segonslaLlei7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus,d'acordambl'article5.3delREALDECRETO105/2008.

4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI

RealDecreto105/2008,de1defebrero,porelqueseregulalaproducciónygestióndelosresiduosdeconstrucciónydemolición.
OrdenMAM/304/2002,de8defebrero,porlacualsepublicanlasoperacionesdevalorizaciónyeliminaciónderesiduosylalistaeuropea
deresiduos.
CorreccióndeerroresdelaOrdenMAM/304/2002,de8defebrero,porlaquesepublicanlasoperacionesdevalorizaciónyeliminación
deresiduosylistaeuropeaderesiduos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
Llei8/2008,del10dejuliol,definançamentdelesinfraestructuresdegestiódelsresidusidelscànonssobreladisposiciódelrebuigdels
residus.
Llei7/2011,del27dejuliol,demesuresfiscalsifinanceres.
Decret89/2010,de29dejuny,pelquals'aprovaelProgramadegestióderesidusdelaconstrucciódeCatalunya(PROGROC),esregulala
produccióigestiódelsresidusdelaconstruccióidemolició,ielcànonsobreladeposiciócontroladadelsresidusdelaconstrucció.


5.2.FONAMENTSICONTENCIONS
5.2.1. MURSDECONTENCIÓ
5.2.1.1. ENCOFRATPERAMURSDECONTENCIÓ
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F32DCA03.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Muntatgeidesmuntatgedelselementsmetàlͼlics,defusta,decartró,oaltresmaterialsqueformenelmotlleons'abocaràelformigó.
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Netejaipreparaciódelpladerecolzament
Ͳ Muntatgeicolͼlocaciódelselementsdel'encofrat
Ͳ Pintatdelessuperfíciesinteriorsdel'encofratambunproductedesencofrant
Ͳ Tapatdelsjuntsentrepeces
Ͳ Colͼlocaciódelsdispositiusdesubjeccióitravament
Ͳ Aplomatianivellamentdel'encofrat
Ͳ Disposiciód'oberturesprovisionalsalapartinferiordel'encofrat,quancalgui
Ͳ Humectaciódel'encofrat,siésdefusta
Ͳ Desmuntatgeiretiradadel'encofratidetotelmaterialauxiliar
Lapartidaincloutoteslesoperacionsdemuntatgeidesmuntatgedel'encofrat.
CONDICIONSGENERALS:
Abansdelsseumuntatges'hauràdedisposard'unprojectedelcindrionhandequedarreflectitscomamínim:
Ͳ Justificaciódelasevaseguretat,límitdelesdeformacionsabansidesprèsdelformigonat
Ͳ Plànolsexecutiusdelcindriielsseuscomponents
Ͳ Plecdeprescripcionstècniquesdelcindriielsseuselementscomperfilsmetàlͼlics,tubs,grapes,etc..
S'hadedisposard'unprocedimentescritperalmuntatgeidesmuntatgedelcindrioapuntalamentonfigurinelsrequisitsperalaseva
manipulació,ajust,contrafletxa,càrregues,desclavamentidesmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions
tècniques.
Elselementsqueformenl'encofratilessevesunionshandesersuficientmentrígidsiresistentsperagarantirlestolerànciesdimensionals
i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonamenticompactació.
Esprohibeixl'úsd'aluminienmotllesquehagind'estarencontacteambelformigó,exceptequanesfacilitialaDFcertificatemèsperuna
entitatdecontrol,conformeelspanellshanrebuttractamentsuperficialqueevitilareaccióambelsàlcalisdelciment
L'interiordel'encofrathad'estarpintatambdesencofrantabansdelmuntatge,sensequehihagiregalims.LaDFhad'autoritzar,encada
cas,lacolͼlocaciód'aquestsproductes.
Eldesencofrantnohad'impedirlaulterioraplicacióderevestimentnilapossibleexecuciódejuntsdeformigonament,especialmentquan
siguinelementsqueposteriorments'hagind'unirperatreballarsolidàriament.
Abansdel'aplicació,esfacilitaràalaDF.certificatonesreflecteixinlescaracterístiquesdeldesencofrantidelspossiblesefectessobreel
formigó
Nos'had'utilitzargasͲoil,greixososimilarscomadesencofrants.S'hand'utilitzarvernissosantiadherentsabasedesiliconesopreparats
d'olissolublesenaiguaogreixosendissolució.
Elsencofratshaurandecomplirlescaracterístiquessegüents:
Ͳ Estanquitatdelsjuntsentrepanells,evitantfuitesd'aiguaobeurada
Ͳ Resistènciaalapressiódelformigófrescialsefectesdelacompactaciómecànica
Ͳ Alineacióiverticalitat,especialmentalcreuamentdepilarsisostres
Ͳ Mantenimentgeomètricdelspanells,motllesiencofrats,ambabsènciad'esbombamentsforadetoleràncies
Ͳ Netejadelescaresinteriorsevitantresiduspropisdel'activitat
Ͳ Mantenimentdecaracterístiquesquepermetintexturesiacabatsespecíficsdelformigó
Had'estarmuntatdemaneraquepermetiundesencofratgefàcil,ques'hadefersensexocsnisotragades.
Hadeportarmarcadal'alçàriaperaformigonar.
Abansdecomençaraformigonar,elcontractistahad'obtenirdelaDFl'aprovacióperescritdel'encofrat.
Elnombredepuntalsdesuportdel'encofratilasevaseparaciódepèndelacàrregatotaldel'element.Hand'anardegudamenttravatsen
totsdossentits.
Elscindriss'estabilitzaranenlesduesdireccionsperaquel'apuntalamentresisteixielsesforçoshoritzontalsproduïtsdurantl'execució
delssostres,podentͲseutilitzarelssegüentsprocediments:
Ͳ Travamentdelspuntalsenambduesdireccionsambtubsoabraçadores,resistintlesempenteshoritzontalsiun2%comamínimde
lescàrreguesverticals
Ͳ Transmissiód'esforçosapilarsomurs,comprovantquedisposendelacapacitatresistentirigidesasuficients
Ͳ Disposiciódetorresdecindriaambduesdireccionsialesdistànciesadients
S'hand'adoptarlesmesuresoportunesperaquèelsencofratsimotllesnoimpedeixinlalliureretracciódelformigó.
Capelementd'obrapodràserdesencofratsensel'autoritzaciódelaDF.
Eldesencofratdecostersverticalsd'elementsdepetitcantell,podràferͲsealstresdiesdeformigonadalapeça,sidurantaquestinterval
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nos'hanproduïttemperaturesbaixesod'altrescausesquepuguinalterarelprocedimentnormald'endurimentdelformigó.Elscosters
verticalsd'elementsdegrancantelloelscostershoritzontalsnos'handeretirarabansdelssetdies,amblesmateixessalvetatsanteriors.
LaDFpodràreduirelsplaçosanteriorsquanhoconsiderioportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració
prematurafossingrans,s'handeferassaigsd'informacióquedetermininlaresistènciarealdelformigóperapoderfixarelmomentde
desencofrat.
Nos'handereblirelscoconsodefectesqueespuguinapreciaralformigóaldesencofrar,sensel'autoritzaciódelaDF.
Elsfilferrosiancoratgesdel'encofratquehaginquedatfixatsalformigós'handetallaralrasdelparament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip,
prèviamentalasevautilitzacióal'estructura,pertaldepoderavaluarelseucomportamentdurantl'execució
Sis'utilitzentaulersdefusta,elsjuntsentreaquestshandepermetrel'entumimentdelesmateixesperl'humitatdelregidelformigó,
sensequedeixinfugirpastaobeuradadurantelformigonament,nireprodueixinesforçosodeformacionsanormals.PeraevitarͲhoes
podràautoritzarunsegellantadient
Tolerànciesgeneralsdemuntatgeideformacionsdel'encofratpelformigonament:
Ͳ Movimentslocalsdel'encofrat:<=5mm
Ͳ Movimentsdelconjunt(L=llum):<=L/1000
Ͳ Planor:
Ͳ Formigóvist:±5mm/m,±0,5%deladimensió
Ͳ Perarevestir:±15mm/m
Tolerànciesparticularsdemuntatgeideformacionsdel'encofratperalformigonament:
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦¦Replanteigeixos¦Dimensions¦Aplomat¦Horitzontalitat¦
¦¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦¦¦¦
¦¦Parcial¦Total¦¦¦¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦Rasesipous¦±20mm¦±50mm¦Ͳ30mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦¦¦¦+60mm¦¦¦
¦Murs¦±20mm¦±50mm¦±20mm¦±20mm¦±50mm¦
¦Recalçats¦±20mm¦±50mm¦Ͳ¦±20mm¦Ͳ¦
¦Riostres¦±20mm¦±50mm¦±20mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦Basaments¦±20mm¦±50mm¦±10mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦Enceps¦±20mm¦±50mm¦±20mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦Pilars¦±20mm¦±40mm¦±10mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦Bigues¦±10mm¦±30mm¦±0,5%¦±2mm¦Ͳ¦
¦Llindes¦Ͳ¦Ͳ¦±10mm¦±5mm¦Ͳ¦
¦Cèrcols¦Ͳ¦Ͳ¦±10mm¦±5mm¦Ͳ¦
¦Sostres¦±5mm/m¦±50mm¦Ͳ¦Ͳ¦Ͳ¦
¦Lloses¦Ͳ¦±50mm¦Ͳ40mm¦±2%¦±30mm/m¦
¦¦¦¦+60mm¦¦¦
¦Membranes¦Ͳ¦±30¦Ͳ¦Ͳ¦Ͳ¦
¦Estreps¦Ͳ¦±50mm¦±10mm¦±10mm¦Ͳ¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
MOTLLESRECUPERABLES:
Elsmotlless'handecolͼlocarbenalineats,demaneraquenosuposinunadisminuciódelasecciódelsnervisdel'estructura.
Nohandetenirdeformacions,cantellstrencatsnifissures.
Eldesmuntatgedelsmotlless'hadefertenintcuradenofermalbéelscantellsdelsnervisformigonats.
Elsmotllesjausatsiquehandeservirperaunitatsrepetides,s'handenetejarirectificar.
FORMIGÓPRETENSAT:
Elsencofratspròximsaleszonesd'ancoratgehandetenirlarigidesanecessàriaperaqueelseixosdelstendonsesmantinguinnormals
alsancoratges.
Elsencofratsimotlleshandepermetrelesdeformacionsdelespecesenellsformigonadesihanderesistirladistribuciódecàrregues
duranteltesatdelesarmaduresilatransmissiódel'esforçdepretesatalformigó.
Eldesmuntatgedelcindriésrealitzaràd'acordambelprogramaprevist,quehauràd'estard'acordambeltesatdelesarmadures.
FORMIGÓVIST:
Lessuperfíciesdel'encofratencontacteamblescaresquehandequedarvistes,handeserllises,senserebavesniirregularitats.
S'handecolͼlocarangularsmetàlͼlicsalesarestesexteriorsdel'encofratoqualsevolaltreprocedimenteficaçperaquelesarestesvives
delformigóresultinbenacabades.
LaDFpodràautoritzarlautilitzaciódemataviusperaaixamfranarlesarestesvives.
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
Abansdeformigonars'had'humitejarl'encofrat,enelcasquesiguidefustaperevitarqueabsorbeixil'aiguacontingudaalformigó,is'ha

decomprovarlasituaciórelativadelesarmadures,elnivell,l'aplomatilasolidesadelconjunt
Nos'handetransmetreal'encofratvibracionsdemotors.
Lacolͼlocaciódelsencofratss'hadeferdeformaques'evitimalmetreestructuresjaconstruïdes.
Elsubministradordelspuntalshadejustificarigarantirlessevescaracterístiquesilescondicionsenques'hand'utilitzar.
Sil'elements'hadepretensar,abansdeltesats'handeretirarelscostersdelsencofratsiqualsevolelementdelsmateixosquenosigui
portantdel'estructura.
Enelcasqueelsencofratshaginvariatlessevescaracterístiquesgeomètriquesperhaverpatitdesperfectes,deformacions,guerxaments,
etc,nos'handeforçarperaquerecuperinlasevaformacorrecta.
Quanentrelarealitzaciódel'encofratielformigonamentpassinmésdetresmesos,s'hadeferunarevisiótotaldel'encofrat,abansde
formigonar.
Elformigonats'hadeferdurantelperiodedetempsenelqueeldesencofrantsiguiactiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs
d'encofratidesencofrat,aixícomladataenquès'haformigonatcadaelement.
Eldesencofratdel'elements'hadefersensecopsnisotragades.
Eldesencofratidesmuntatgedelcindrinoesrealitzaràfinsqueelformigóassoleixilaresistèncianecessàriaperasuportarambseguretat
isenseexcessivesdeformacionselsesforçosalsqueestaràsotmèsambposterioritat.
Esposaràespecialcuraduranteldesencofratenlaretiradadequalsevolelementquepuguiimpedirellliuremovimentdelesjuntesde
retracció,assentamentodilatacióaixícomdelesarticulacions.
Noesretiraràcappuntalsensel'autoritzacióprèviadelaDF.
Noesdesapuntalaràdeformasobtada,iesprendranprecaucionsqueimpedeixinl'impactedelssotapontsipuntalsalssostres.
ELEMENTSVERTICALS:
Perafacilitarlanetejadelfonsdel'encofrats'handedisposaroberturesprovisionalsalapartinferiordel'encofrat.
S'handepreveurealesparetslateralsdelsencofratsfinestresdecontrolquepermetinlacompactaciódelformigó.Aquestesobertures
s'handedisposarambunespaiamentverticalihoritzontalnomésgrand'unmetro,iestancaranquanelformigóarribialasevaalçària.
Enèpoquesdeventsfortss'hand'atirantarambcablesocordeselsencofratsdelselementsverticalsd'esveltesamésgrande10.
ELEMENTSHORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que,
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
milͼlèsimadelallum.
Elspuntalsescolͼlocaransobresolesderepartimentquanestransmetincàrreguesalterrenyoasostresalleugerits.Quanaquestestiguin
sobreelterrenycalasegurarquenoassentaran.
Elspuntalss'handetravarenduesdireccionsperpendiculars
Elspuntalshandepodertransmetrelaforçaquerebinipermetrefinalmentundesapuntalatsenzill
Alspontss'hauràd'assegurarquelesdeformacionsdelcindridurantelformigonatnoafectinegativamentaaltrespartsdel'estructura
executadesambanterioritat.
Enèpoquesdeplugesfortess'hadeprotegirelfonsdel'encofratamblonesimpermeabilitzadesoplàstics.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m2desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaDTiqueestrobiencontacteambelformigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonadesperaformigóvist,comaramataviusoaltressistemes,aixícomlarecollida,netejaicondicionamentdelselementsutilitzats.
Lasuperfíciecorresponentaforatsinteriorss'hadededuirdelasuperfícietotald'acordambelscriterissegüents:
Ͳ Obertures<=1m2:Noesdedueixen
Ͳ Obertures>1m2:Esdedueixel100%
Alsforatsquenoesdedueixin,l'amidamentincloul'encofratnecessariperaconformarelperímetredelsforats.EncasdededuirͲseel
100%delforat,calamidartambél'encofratnecessariperaconformarelperímetredelsforats.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
5.2.2. GABIONSIESCULLERES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F3J2161C.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Formaciód'estructuresdepedraoblocsirregularsdeformigó,pertald'estabilitzartalussosoferdefensesmarítimesofluvials.
S'hanconsideratlesunitatsd'obrasegüents:
Ͳ Gabionsreblertsambpedrad'aportacióoambpedraextretadellloconesfan
Ͳ Esculleresambblocsdepedrasobrefonsnosubmergit
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L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Estructuresdegabions:
Ͳ Replanteigdelsgabions
Ͳ Preparaciódelabase
Ͳ Estesadelacaixadetelametàlͼlica
Ͳ Ancoratgedelabasedelacaixa
Ͳ Reblertdelacaixaambpedratriadadelavoradel'obraosubministradasegonselcas
Ͳ Apuntalamentdelscostatsdelacaixadurantlaconstrucció
Ͳ Tancatilligatfinal
Ͳ Netejairetiradaderunaimaterialsobrant
Esculleressobrefonsnosubmergit:
Ͳ Replanteigdel'escullera
Ͳ Preparaciódelabase
Ͳ Subministramenticolͼlocaciódelespedres
Ͳ Retiradaderunaimaterialsobrant
ESTRUCTURADEGABIONS:
Estructuradecaixesformadesambtelametàlͼlicadefilferrodetorsiótripled'acergalvanitzatencalent,reblertesambpedranaturalo
gravadepedrera,triadaal'obra,od'aportació.
HadetenirlaseccióprevistaalaDT.
Hadeserestable.
Lescareshandeserplanesilesarestesrectes.
Laformafinaldelacaixahadeseruniforme,sensebonysnid'altresdeformacions.
Elgabióhadetenirtoteslescarestancadesambtelametàlͼlica.
Lesaresteshand'estarreforçadesambfilferrodediàmetreigualosuperiora1,25eldiàmetredelamalla.
Had'estarlligatalsgabionsdelcostatidesotaambfilferrodelesmateixescaracterístiques.
Siestàcolͼlocatasobred'unaltregabió,nohandecoincidirelsjuntsverticals.
LespedreshandeserdelagrandàriaindicadaalaDTientotcasdediàmetresuperioralpasdemalla.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Llargària:±3%
Ͳ Amplària:±3%
Ͳ Alçària:±5%
ESCULLERA:
Estructuraformadaperblocsdepedraoformigó,classificatspergrandària,dipositatsdeformairregular.
HadetenirlaseccióprevistaalaDT.
Hadeserestable.
Elsblocshand'estarcolͼlocatsihandetenirlagrandàriaespecificadaperlaDT.
Comamínimel70%delsblocsdepedrahandetenirelpesindicatalaDT.
LespedreshandetenireldiàmetreequivalentespecificatalaDT.
Elsblocshand'estarcolͼlocatsdemaneraquenocoincideixinelsjuntsverticals.
Elfronthadeseruniforme,nohand'haverͲhiblocssobresortitsoenfonsatsrespectelasuperfíciegenerald'acabat.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Llàrgaria:±3%
Ͳ Amplària:±3%
Ͳ Planor:Ͳ120mm,+300mm
Ͳ Alçària:±5%
L'ampladaielgruixdelescapes,nohandeserinferiorsalsvalorsprevistosdeprojectecorresponentsalacotadetreball.
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
ESTRUCTURADEGABIONS:
Abansdecomençarlacolͼlocacióhad'estarpreparadalasevabasesegonslesindicacionsdelaDT.
Elfonsdelamallas'had'ancoraralabaseambbarresdeferrocolͼlocadesalescantonades.
Lescaresmésllarguesdelamallas'hand'apuntalarambtaulonsperevitardeformacions.
Elscostatsmésllargsdelgabiós'handelligarentreellsambtirantsdefilferrocada33cmd'alçària,iambseparacionshoritzontalsde50
cm.
Lespedress'handecolͼlocardeixantelnombredeforatsméspetitpossible,iposantlesmésgrossesalsparaments.
ESCULLERA:
Had'haverͲhicoincidènciaentreelmaterialtransportatieldocumentd'identificacióexpeditalapedrera.
Elsllocsdedescàrregas'hand'ajustaralsprevistosenlaDT.
Abansdecomençarlacolͼlocacióhad'estarpreparadalasevabasesegonslesindicacionsdelaDT.
Cadablochad'estarbenassentatialaposiciócorrectaabansdecolͼlocarͲned'altres.
Enelsmassissosdefonamentaciódemursdeblocs,lapartsuperiordelabanquetas'had'enrasar,massissantͲseelsforatsambmaterial
disposatdeformaqueesproporcionialsblocslafonamentaciómésregularpossible.

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
ESTRUCTURADEGABIONS:
m3devolumamidatsegonslesespecificacionsdelaDT.
Silapartidad'obraéssensesubministramentdelreblert,lapartidaincloulafeinad'aportacióiselecciódelapedradelsvoltantsdel'obra.
ESCULLERADEPEDRANATURALSOBREFONSNOSUBMERGITOESCULLERADEBLOCSPREFABRICATS:
m3devolumamidatsegonslesespecificacionsdelaDT.
Inclouelpagamentdellicènciesdedisposiciódelaubicaciódefinitiva.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
ESTRUCTURADEGABIONSIESCULLERES:
*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROLENESTRUCTURADEGABIONS:
Ͳ

Inspeccióvisualdelprocésdeformaciódelsgabions,d'acordalesexigènciesdelplec.

Ͳ

Inspeccióvisualdelsgabionsmuntats,ambespecialatencióalauniformitatdelapeçailagranulometriadelespedresencontacte
amblamalla.

Ͳ

Comprovaciódelescaracterístiquesgeomètriquesd'un10%delespeces.

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROLENESTRUCTURADEGABIONS:
Ͳ

Comprovacionstopogràfiquesidimensionalscorresponentsalaunitatacabada(murdecontenció).

CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROLENESCULLERESDEFONSNOSUBMERGITDEPEDRANATURAL:
Ͳ

Aprovaciódelsmitjansimètodesd'execucióutilitzatspelcontractista.

Ͳ

Controliclassificaciódelmaterialtransportaticomprovaciódeleszonesdedescarrega.

Ͳ

Contrastarelmaterialtransportatambl'indicataldocumentd'identificacióexpeditalapedrera.

Ͳ

Controldiaridelmaterialcolͼlocat.

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROLENESCULLERESDEFONSNOSUBMERGITDEPEDRANATURAL:
Ͳ

Determinaciódecoordenadesicotes,enperfilscada20m,del'obraexecutadapertaldeconèixerlageometriaglobalassolidaaixí
comelgruixdelesdiferentscapesdematerial.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
S'handeseguirelscriterisque,encadacas,determinilaDF.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENTENESCTRUCTURADEGABIONS:
Elprocésdeformaciódelsgabionss'ajustaràalesindicacionsdelplecdecondicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas,
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del
subministrament.
INTERPRETACIÓDELSRESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENTENESCULLERESDEFONSNOSUBMERGITDEPEDRANATURAL:
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les
condicionspactades.
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la
categoriadepedraquecorresponguirealmentalmaterialtransportat.Sinoespotclassificardinsd'algunadelesgrandàriesutilitzadesa
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l'obra,s'hauràderebutjarelcamiósenseautoritzarͲneladescarregaiamés,s'hauràdedoblarelnombredecamionscontrolatsfinsque
noesdetectinerrorsalllargd'unasetmana.
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o
geotèxtil.Qualsevolgeotèxtilperjudicatdurantaquestesoperacions,hadeserreparatosubstituïtacàrrecdelContractista.
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de modificar els processos
d'execució.

5.3.PAVIMENTS
5.3.1. BASES
5.3.1.1. BASESDEFORMIGÓ
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Formaciódesubbaseobasedeformigóperasuportdepaviment.
Esconsideraestesaivibraciómanuallacolͼlocaciódelformigóambreglevibratori,iestesaivibraciómecànicalacolͼlocaciódelformigó
ambestenedora.
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament
Ͳ Muntatged'encofrats
Ͳ Colͼlocaciódelformigó
Ͳ Execuciódejuntsdedilatacióiformigonament
Ͳ Protecciódelformigófrescicurat
Ͳ Desmuntatgedelsencofrats
CONDICIONSGENERALS:
Lasuperfícieacabadahad'estarreglejada.
Nohadeteniresquerdesnidiscontinuïtats.
Hadeformarunasuperfícieplanaambunatexturauniformeis'had'ajustaralesalineacionsialesrasantsprevistes.
Hadetenirjuntsdedilataciófetsadistànciesnosuperiorsa25m;handeserde2cmd'amplàriaihand'estarplensd'unmaterialflexible.
Elsjuntsdeformigonathandeserdetotelgruixis'hadeprocurardeferͲloscoincidirambelsjuntsderetracció.
Laresistènciacaracterísticadelformigóescomprovaràd'acordambl'article86del'EHEͲ08
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Gruix:Ͳ15mm
Ͳ Nivell:±10mm
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
Elformigonaments'hadeferaunatemperaturaambiententre5°Ci40°C.
S'hand'aturarelstreballsquanlaplujapuguillevarlacapasuperficialdelformigófresc.
S'hadevibrarfinsaconseguirunamassacompactaisensequeesprodueixinsegregacions.
Durantl'adormimentifinsques'aconsegueixiel70%delaresistènciaprevista,s'hademantenirhumidalasuperfíciedelformigóambels
mitjansnecessarissegonseltipusdecimentutilitzatilescondicionsclimatològiquesdellloc.
Aquestprocéshadedurarcomamínim:
Ͳ 15diesentempscalorósisec
Ͳ 7diesentempshumit
Lacapanos'hadetrepitjardurantles24hsegüentsalasevaformació.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m3devolumamidatsegonslesespecificacionsdelaDT.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
5.3.2. VORADES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F965A7DD.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Formaciódevoradaambmaterialsdiferents.
S'hanconsideratlesunitatsd'obrasegüents:
Ͳ Voradadepecespedraodeformigócolͼlocadessobrebasedeformigó
Ͳ Voradesdeplanxad'acergalvanitzat
Ͳ Voradesdeplanxad'acerambacabat"CORTEN"
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament

Ͳ Colͼlocaciódelformigódelabase
Ͳ Colͼlocaciódelespecesdelavoradarejuntadesambmorter
Voradadeplanxad'acer:
Ͳ Replanteig
Ͳ Colͼlocacióprèvia,aplomatianivellat
Ͳ Fixaciódefinitivaineteja
VORADADEPEDRAOFORMIGÓ:
L'elementcolͼlocathadetenirunaspecteuniforme,net,senseescantonamentsnid'altresdefectes.
S'had'ajustaralesalineacionsprevistesihadesobresortirde10a15cmperdamuntdelarigola.
Elsjuntsentrelespeceshandeser<=1cmihandequedarrejuntatsambmorter.
Enelcasdelacolͼlocaciósobrebasedeformigó,hadequedarassentada5cmsobreelllitdeformigó.
Dimensionsdelabasedeformigó(alseucas):
Ͳ Amplàriadelabasedeformigó:Gruixdelavorada+5cm
Ͳ Gruixdelabasedeformigó:4cm
Pendenttransversal:>=2%
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Replanteig:±10mm(noacumulatius)
Ͳ Nivell:±10mm
Ͳ Planor:±4mm/2m(noacumulatius)
VORADADEPLANXAD'ACER:
Lavoradacolͼlocadahadetenirunaspecteuniforme,netisensedefectes.
Hadequedaraplomada.
S'had'ajustaralesalineacionsprevistes,iadesobresortirdelarígolal'alçàriaindicadaalaDT
Lapartsuperiordelavoradahadequedaralmateixplaqueelpavimentdelavorera,encapcashadesobresortir.
Hadequedarsubjectealabaseamblespotesd'ancoratge.
Launiódelavoradaambelpavimentdelavorerahad'estarsegelladaentotelseuperímetre.
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
S'hadetreballaraunatemperaturaambientqueoscilͼlientreels5°Ciels40°Cisensepluges.
Hihad'haverpuntsfixosdereferènciaexteriorsalazonadetreball,alsqualss'hihandereferirtotesleslecturestopogràfiques.
Nos'hadetreballarambpluja,neuoventsuperiorals60km/h.
L'abocadadelformigós'hadefersensequeesprodueixindisgregacionsis'hadevibrarfinsaconseguirunamassacompacta.
Perarealitzarjuntsdeformigonatnoprevistosenelprojecte,call'autoritzacióilesindicacionsexplícitesdelaDF.
Lespecess'handecolͼlocarabansqueelformigócomencielseuadormiment.
Durantl'adormimentifinsaconseguirel70%delaresistènciaprevistas'hademantenirhumidalasuperfíciedelformigó.Aquestprocés
hadeser,comamínim,de3dies.
VORADADEPLANXAD'ACER:
AbansdecomençarelstreballsesfaràunreplanteigpreviquehadeseraprovatperlaDF
Elprocésdecolͼlocaciónohad'afectaralaqualitatdelsmaterials.
Esposaràespecialcuradenoratllarelrecobrimentd'acabatdelaplanxad'acer.
S'hadecomprovarquelescaracterístiquesdelproductecorresponenamblesespecificadesalprojecte.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
VORADARECTA:
mdellargàriaamidadasegonslesespecificacionsdelaDT.
VORADAAMBENCAIXPERAEMBORNAL:
UnitatmesuradasegonslesespecificacionsdelaDT.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativadecomplimentobligatori.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
Ͳ

Controld'execucióiacabatsdelabasedeformigósobrelaqueescolͼloquenlespecesdevoradaoderigola.

Ͳ

Controldel'aspectedelespecesabansdelasevacolͼlocació.

Ͳ

Inspeccióvisualdelprocedimentd'execució,d'acordalescondicionsdelplecialprocedimentadoptat

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:
Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
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Inspeccióvisualdelaunitatacabada.
Ͳ

Comprovaciótopogràficadelesalineacionsicondicionsgeneralsd'acabat.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Elscontrolss'handerealitzarsegonslesinstruccionsdelaDF.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Correccióperpartdelcontractistadelesirregularitatsobservades.
5.3.3. PAVIMENTSDEPANOT
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Formaciódepavimentsdepanot.
S'hanconsideratelscasossegüents:
Ͳ Pavimentsdepanotcolͼlocatsal'estesaambsorraͲciment,ambosensesuportde3cmdesorra
Ͳ Pavimentsdepanotcolͼlocatsatrucdemacetaambmorter,ambosensesuportde3cmdesorra
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Enlacolͼlocacióal'estesaambsorraͲciment:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament
Ͳ Colͼlocaciódelacapadesorra,enelseucas
Ͳ ColͼlocaciódelasorraͲciment
Ͳ Colͼlocaciódelespecesdepanot
Ͳ Humectaciódelasuperfície
Ͳ Confeccióicolͼlocaciódelabeurada
Enlacolͼlocacióatrucdemacetaambmorter:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament
Ͳ Colͼlocaciódelacapadesorra,enelseucas
Ͳ Colͼlocaciódelacapademorter
Ͳ Humectaciódelespecespercolͼlocar
Ͳ Colͼlocaciódelespeces
Ͳ Humectaciódelasuperfície
Ͳ Confeccióicolͼlocaciódelabeurada
CONDICIONSGENERALS:
Elpavimenthadeformarunasuperfícieplana,senseresaltsentrepeces,uniformeis'had'ajustaralesalineacionsialesrasantsprevistes.
Enelpavimentnohihad'haverpecesescantonades,taquesnid'altresdefectessuperfícials.
Lespeceshand'estarcolͼlocadesatocarialineades.
Lespeceshandequedarbenassentades,amblacaraméspolidaomésampleadalt.
Lespeceshand'estardisposadesformantalineacionsrectes,segonsl'especejamentdefinitenlaDT.
Excepteenleszonesclassificadescomd'úsrestringitpelCTEnos'admetranlesdiscontinuïtatssegüentsenelpropipavimentnienels
encontresd'aquestambaltreselements:
Ͳ Imperfeccionsoirregularitatsquesuposinunadiferènciadenivelldemésde6mm
Ͳ Elsdesnivellsquenosuperinels50mms'handeresoldreambunapendentquenoexcedeixidel25%
Ͳ Enleszonesinteriorsdecirculaciódepersones,nopresentaràperforacionsoforatspelsqueespuguiintroduirunaesferade15mm
dediàmetre
Elsacordsdelpavimenthandequedarfetscontralesvoreresoelsmurets.
Hadetenirjuntslateralsdecontracciócada25m2,de2cmdegruix,segellatsambsorra.Aquestsjuntshand'estarelmésaproppossible
delsjuntsdecontracciódelabase.
Elsjuntsquenosiguindecontraccióhandequedarplensdebeuradadecimentpòrtland.
Pendenttransversal:>=2%
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Nivell:±10mm
Ͳ Planor:±4mm/2m
Ͳ Rectituddelsjunts:±3mm/2m
Ͳ Replanteig:±10mm
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
S'handecolͼlocarcomençantperlesvoradesoelsmurets.
Unavegadacolͼlocadeslespecess'had'estendrelabeurada.
Nos'hadetrepitjardesprésd'haverͲseabeurat,finsalcapde24hal'estiui48hal'hivern.
COLͼLOCACIÓAMBMORTERIJUNTSREBLERTSAMBBEURADA:
S'handesuspendreelstreballsquanlatemperaturasigui<5°C.

Lespecespercolͼlocarhandetenirlahumitatnecessàriapertalquenoabsorbeixinl'aiguadelmorter.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m2desuperfícieexecutadad'acordamblesespecificacionsdelaDT,ambdeducciódelasuperfíciecorresponentaoberturesinteriors,
d'acordambelscriterissegüents:
Ͳ Obertures<=1,5m2:Noesdedueixen
Ͳ Obertures>1,5m2:Esdedueixel100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalmentconformenlaunitat.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
PAVIMENTCOLͼLOCATSOBREMORTEROLLITDESORRA
Nohihanormativadecomplimentobligatori.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
Ͳ

Controld'execucióiacabatsdelabasedeformigósobrelaqueescolͼloquenlespecesdepanot.

Ͳ

Controldel'aspectedelespecesabansdelasevacolͼlocació.

Ͳ

Inspecciódelprocésd'execució,d'acordalesindicacionsdelplec.

Ͳ

Comprovaciótopogràficadelesalineacionsicondicionsgeneralsd'acabat.

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:
Ͳ

Inspeccióvisualdelaunitatacabada.

Ͳ

Comprovaciótopogràficadelesalineacionsicondicionsgeneralsd'acabat.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Elscontrolss'handefersegonslesindicacionsdelaDF.
CONTROLD'EXECUCIÓ.INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Correccióperpartdelcontractista,delsdefectesdecolͼlocaciósegonslesinstruccionsdelaDF.
CONTROLDEL'OBRAACABADA.INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Correccióperpartdelcontractistadelesirregularitatsobservades.
5.3.4.  PAVIMENTSDEFORMIGÓ
5.3.4.1. PAVIMENTSDEFORMIGÓACABATSSENSEADDITIUS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F9G16443,F9G16473.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment
pòrtlandipolsdequarsoambl'execuciód'unatexturasuperficial.
S'hanconsideratlescolͼlocacionsdelformigósegüents:
Ͳ Ambestenedoradeformigó
Ͳ Ambreglevibratori
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Estudiiobtenciódelafòrmuladetreball,enpavimentsperacarreteres
Enlacolͼlocacióambestenedora:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament
Ͳ Colͼlocaciód'elementsdeguiatdelesmàquines
Ͳ Colͼlocaciódelformigó
Ͳ Realitzaciódelatexturasuperficial
Ͳ Protecciódelformigóicura
Enlacolͼlocacióambreglevibratori:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament
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Ͳ Colͼlocaciódelsencofratslaterals,enelseucas
Ͳ Abocat,escampativibratdelformigó
Ͳ Realitzaciódelatexturasuperficial
Ͳ Protecciódelformigóicura
CONDICIONSGENERALS:
Lasuperfíciedelpavimenthadetenirunatexturauniformeisensesegregacions.
Elformigócolͼlocatnohadetenirdisgregacionsobuitsalamassa.
Lesllosesnohandeteniresquerdes.
Hihad'haverelsjuntsderetraccióidedilatacióespecificatsalaDTo,enelseudefecte,elsindicatsperlaDF.
Aquestsjuntshandecomplirlesespecificacionsdelseuplecdecondicions.
Elscantellsdelesllosesielsllavisdelsjuntsambestelladuress'handerepararambresinaepoxi,segonslesinstruccionsdelaDF.
L'amplàriadelpavimentnohadeserinferiorencapcasalaprevistaalaDT.
ElgruixdelpavimentnohadeserinferiorencappuntalprevistalaDT.
LacapahadetenirelpendentespecificatalaDTo,enelseudefecte,elqueespecifiquilaDF.
Fondàriadelatexturasuperficialdeterminadapelcercledesorra(NLTͲ335):0,60Ͳ0,90mm.
PAVIMENTAMBFORMIGÓESTRUCTURALOLLEUGER:
Laresistènciacaracterísticadelformigóescomprovaràd'acordambl'article86del'EHEͲ08
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Nivell:±10mm
Ͳ Planor:
Ͳ Endirecciólongitudinal:±3mmambreglade3m
Ͳ Endirecciótransversal:±6mmambreglade3m
Ͳ Voreresirampesenqualsevoldirecció:±6mmambreglade3m
Lestolerànciesd'execucióhandecomplirl'especificatenl'article5.9del'annex11delanormaEHEͲ08.
PAVIMENTAMBFORMIGÓHF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLTͲ330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM
891/2004.
Resistènciaaflexotraccióals28dies(UNEͲEN12390):
Ͳ FormigóHFͲ3,5:>=3,5MPa
Ͳ FormigóHFͲ4,0:>=4,0MPa
Ͳ FormigóHFͲ4,5:>=4,5MPa
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Desviacionsenplanta:±30mm
Ͳ Cotadelasuperfícieacabada:Ͳ10mm,+0mm
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
El formigonament s'ha d'aturarquan es preveuque durant les48 h següents la temperaturapot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos
imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés
d'endurimentdelformigónoesproduirandefectesenelselementsnipèrduesderesistència.
Lacapanos'had'estendrefinsques'hagicomprovatquelasuperfíciesobrelaquehad'assentarͲsetélescondicionsdequalitatiformes
previstes,amblestolerànciesestablertes.Sienaquestasuperfíciehihadefectesoirregularitatsqueexcedeixenlestolerables,s'hande
corregirabansdel'execuciódelapartidad'obra,d'acordamblesinstruccionsdelaDF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i
fissuracions,segonslesindicacionsdelaDF.
Quanlatemperaturaambientsiguisuperiorals25°C,s'hadecontrolarconstantmentlatemperaturadelformigó,quenohadesuperaren
capmomentels30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a
l'obra.
Nos'hadeprocediralaconstrucciódelacapasensequeuntramdeprovahagiestataprovatperlaDF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la
pèrduadelatexturasuperficialdelformigófresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si
s'utilitzencimentsambuninicid'enduriment>=2,30h,siesprenenmesurespertald'inhibirl'endurimentdelformigóosilescondicions
ambientalssonmoltfavorables.
Elformigós'hadeposaral'obraabansquecomencil'adormiment,iaunatemperatura>=5°C.
Davantdelaregladaenrasadoras'hademantenirentotmomentiatotal'ampladadelapavimentadoraunexcésdeformigófrescen
formadecordód'alçària<=10cm.
L'abocadail'estesas'handerealitzartenintcurad'evitarsegregacionsicontaminacions.
S'handefacilitarelsmitjansnecessarispertaldepermetrelacirculaciódelpersonalievitardanysalformigófresc.
Elstallsdeformigonathandetenirtotselsaccessossenyalitzatsiacondicionatsperaprotegirlacapaconstruïda.
Alsjuntslongitudinalss'had'aplicarunproducteantiadherentalcantelldelafranjajaconstruïda.S'hadecuidarqueelformigóquees

colͼloquialllargd'aquestjuntsiguihomogeniiquedicompactat.
S'handedisposarjuntstransversalsdeformigonamentalfinaldelajornada,oquans'hagiproduïtunainterrupciódelformigonamentque
facitémeruninicidel'adormimentalfrontd'avanç.
Semprequesiguipossibles'handefercoincidiraquestsjuntsambundecontraccióodedilatació,modificantsiésnecessarilasituació
d'aquells,segonslesinstruccionsdelaDF.
Sinoespotferd'aquestaforma,s'handedisposaraunadistànciadeljuntmésproper>=1,5m.
S'handeretocarmanualmentlesimperfeccionsdelsllavisdelsjuntstransversalsdecontraccióexecutatsalformigófresc.
S'hadeprohibirelregambaiguaol'extensiódemortersobrelasuperfíciedelformigófrescperafacilitarelseuacabat.
Onsiguinecessariaportarmaterialperacorregirunazonabaixa,s'had'utilitzarformigónoestès.
Enelcasqueesformigonienduescapes,s'had'estendrelasegonaabansquelaprimeracomencielseuadormiment.Entrelaposadaa
l'obradelesduescapesnohadepassarmésd'1hora.
Enelcasques'aturilaposadaal'obradelformigómésde1/2h,s'hadecobrirelfrontdeformaquenos'evaporil'aigua.
Quanelformigóestiguifresc,s'hand'arrodonirelscantellsdelacapaambunaaplanadoracorbade12mmderadi.
EnelcasquenohihagiunailͼluminaciósuficientacriteridelaDF,s'had'aturarelformigonamentdelacapaambprouantelaciópera
queespuguiacabarambllumnatural.
LaDFpodràautoritzarlasubstituciódelestexturesperestriatoranurat,perunadenudacióquímicadelasuperfíciedelformigófresc.
Elformigós'hadecurarambunproductefilmogen,excepteenelcasquelaDFautoritziunaltresistema,elregdecura,enelseucas,ha
decomplirl'especificatenelPlecdecondicionscorresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els3 dies següentsal formigonament, a excepció del imprescindible per a
l'execuciódejuntsilacomprovaciódelaregularitatsuperficial.
Eltrànsitd'obranohadecircularabansdequeelformigóhagiassolitel80%delaresistènciaexigidaa28dies.
L'oberturaalacirculacióordinàrianos'hadeferabansde7diesdel'acabatdelpaviment.
PAVIMENTPERACARRETERES:
Enelcasquelacalçadatinguidosoméscarrilsenelmateixsentitdecirculació,s'handeformigonarcomamínimdoscarrilsalmateix
temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al
formigófresc.
ESTESAAMBESTENEDORA:
Elcamíderodaduradelesmàquiness'hademantenirnetambelsdispositiusadequatsacoblatsalesmateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que
aquestess'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del
formigó.
L'espaiamententrelespiquetesquesustentenelcabledeguiadel'estenedoranohadesersuperiora10m.
Aquestadistàncias'hadereduira5malescorbesderadiinferiora500mialsacordsverticalsdeparàmetreinferiora2000m.
S'hadetensarelcabledeguiadeformaquelafletxaentredospiquetesconsecutivessigui<=1mm.
S'hadeprotegirlazonadelsjuntsdel'acciódeleseruguesinterposantbandesdegoma,xapesmetàlͼliquesod'altresmaterialsadequats
enelcasqueesformigoniunafranjajuntaunaltraexistentis'utilitziaquestacomaguiadelesmàquines.
Encasquelamaquinàriautilitzicomaelementderodaduraunavoradaounafranjadepavimentdeformigóprèviamentconstruït,han
d'haverassolitunaedatmínimade3dies.
L'abocadaiestesadelformigós'hadeferdeformasuficientmentuniformeperanodesequilibrarl'avançdelapavimentadora.Aquesta
precauciós'had'extremarenelcasdeformigonamentenrampa.
Lasuperfíciedelpavimentnos'haderetocar,excepteenzonesaïllades,comprovadesambunreglenoinferiora4m.
ESTESAAMBREGLEVIBRATORI:
Laquantitatd'encofratdisponiblehadesersuficientperquè,ambunterminimínimdedesencofratdelformigóde16h,estinguientot
momentcolͼlocadaiapuntunallargàriad'encofratnoinferioralacorresponenta3hdeformigonament.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m3devolumrealmentexecutat,mesuratd'acordamblesseccionsͲtipussenyaladesalaDT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalmentconformenlaunitat.
Nos'inclouenenaquestscriterilesreparacionsd'irregularitatsuperiorsalestolerables.
Noésd'abonamentenaquestaunitatd'obraelregdecura.
Nosónd'abonamentenaquestaunitatd'obraelsjuntsderetracciónielsdedilatació.
Nos'incloudinsd'aquestaunitatd'obral'abonamentdelstreballsdepreparaciódelasuperfícieexistent.
ESTESAAMBREGLEVIBRATORI:
Quedainclòselmuntatgeidesmuntatgedel'encofratlateral,enelcasquesiguinecessari.

4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
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*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
*OrdenFOM/891/2004,de1demarzo,porlaqueseactualizandeterminadosartículosdelpliegodeprescripcionestécnicasgenerales
paraobrasdecarreterasypuentes,relativosafirmesypavimentos.
PAVIMENTPERACARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1ͲIC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de
Carreteras.
5.3.4.2. PAVIMENTSDEFORMIGÓACABATSAMBADDITIUS
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment
pòrtlandipolsdequarsoambl'execuciód'unatexturasuperficial.
S'hanconsideratlescolͼlocacionsdelformigósegüents:
Ͳ Ambestenedoradeformigó
Ͳ Ambreglevibratori
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Estudiiobtenciódelafòrmuladetreball,enpavimentsperacarreteres
Enlacolͼlocacióambestenedora:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament
Ͳ Colͼlocaciód'elementsdeguiatdelesmàquines
Ͳ Colͼlocaciódelformigó
Ͳ Realitzaciódelatexturasuperficial
Ͳ Protecciódelformigóicura
Enlacolͼlocacióambreglevibratori:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament
Ͳ Colͼlocaciódelsencofratslaterals,enelseucas
Ͳ Abocat,escampativibratdelformigó
Ͳ Realitzaciódelatexturasuperficial
Ͳ Protecciódelformigóicura
CONDICIONSGENERALS:
Lasuperfíciedelpavimenthadetenirunatexturauniformeisensesegregacions.
Elformigócolͼlocatnohadetenirdisgregacionsobuitsalamassa.
Lesllosesnohandeteniresquerdes.
Hihad'haverelsjuntsderetraccióidedilatacióespecificatsalaDTo,enelseudefecte,elsindicatsperlaDF.
Aquestsjuntshandecomplirlesespecificacionsdelseuplecdecondicions.
Elscantellsdelesllosesielsllavisdelsjuntsambestelladuress'handerepararambresinaepoxi,segonslesinstruccionsdelaDF.
L'amplàriadelpavimentnohadeserinferiorencapcasalaprevistaalaDT.
ElgruixdelpavimentnohadeserinferiorencappuntalprevistalaDT.
LacapahadetenirelpendentespecificatalaDTo,enelseudefecte,elqueespecifiquilaDF.
Fondàriadelatexturasuperficialdeterminadapelcercledesorra(NLTͲ335):0,60Ͳ0,90mm.
PAVIMENTAMBFORMIGÓESTRUCTURALOLLEUGER:
Laresistènciacaracterísticadelformigóescomprovaràd'acordambl'article86del'EHEͲ08
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Nivell:±10mm
Ͳ Planor:
Ͳ Endirecciólongitudinal:±3mmambreglade3m
Ͳ Endirecciótransversal:±6mmambreglade3m
Ͳ Voreresirampesenqualsevoldirecció:±6mmambreglade3m
Lestolerànciesd'execucióhandecomplirl'especificatenl'article5.9del'annex11delanormaEHEͲ08.
PAVIMENTAMBFORMIGÓHF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLTͲ330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM
891/2004.
Resistènciaaflexotraccióals28dies(UNEͲEN12390):
Ͳ FormigóHFͲ3,5:>=3,5MPa
Ͳ FormigóHFͲ4,0:>=4,0MPa
Ͳ FormigóHFͲ4,5:>=4,5MPa
Tolerànciesd'execució:

Ͳ Desviacionsenplanta:±30mm
Ͳ Cotadelasuperfícieacabada:Ͳ10mm,+0mm

2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ

CONDICIONSGENERALS:
El formigonament s'ha d'aturarquan es preveuque durant les48 h següents la temperaturapot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos
imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés
d'endurimentdelformigónoesproduirandefectesenelselementsnipèrduesderesistència.
Lacapanos'had'estendrefinsques'hagicomprovatquelasuperfíciesobrelaquehad'assentarͲsetélescondicionsdequalitatiformes
previstes,amblestolerànciesestablertes.Sienaquestasuperfíciehihadefectesoirregularitatsqueexcedeixenlestolerables,s'hande
corregirabansdel'execuciódelapartidad'obra,d'acordamblesinstruccionsdelaDF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i
fissuracions,segonslesindicacionsdelaDF.
Quanlatemperaturaambientsiguisuperiorals25°C,s'hadecontrolarconstantmentlatemperaturadelformigó,quenohadesuperaren
capmomentels30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a
l'obra.
Nos'hadeprocediralaconstrucciódelacapasensequeuntramdeprovahagiestataprovatperlaDF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la
pèrduadelatexturasuperficialdelformigófresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si
s'utilitzencimentsambuninicid'enduriment>=2,30h,siesprenenmesurespertald'inhibirl'endurimentdelformigóosilescondicions
ambientalssonmoltfavorables.
Elformigós'hadeposaral'obraabansquecomencil'adormiment,iaunatemperatura>=5°C.
Davantdelaregladaenrasadoras'hademantenirentotmomentiatotal'ampladadelapavimentadoraunexcésdeformigófrescen
formadecordód'alçària<=10cm.
L'abocadail'estesas'handerealitzartenintcurad'evitarsegregacionsicontaminacions.
S'handefacilitarelsmitjansnecessarispertaldepermetrelacirculaciódelpersonalievitardanysalformigófresc.
Elstallsdeformigonathandetenirtotselsaccessossenyalitzatsiacondicionatsperaprotegirlacapaconstruïda.
Alsjuntslongitudinalss'had'aplicarunproducteantiadherentalcantelldelafranjajaconstruïda.S'hadecuidarqueelformigóquees
colͼloquialllargd'aquestjuntsiguihomogeniiquedicompactat.
S'handedisposarjuntstransversalsdeformigonamentalfinaldelajornada,oquans'hagiproduïtunainterrupciódelformigonamentque
facitémeruninicidel'adormimentalfrontd'avanç.
Semprequesiguipossibles'handefercoincidiraquestsjuntsambundecontraccióodedilatació,modificantsiésnecessarilasituació
d'aquells,segonslesinstruccionsdelaDF.
Sinoespotferd'aquestaforma,s'handedisposaraunadistànciadeljuntmésproper>=1,5m.
S'handeretocarmanualmentlesimperfeccionsdelsllavisdelsjuntstransversalsdecontraccióexecutatsalformigófresc.
S'hadeprohibirelregambaiguaol'extensiódemortersobrelasuperfíciedelformigófrescperafacilitarelseuacabat.
Onsiguinecessariaportarmaterialperacorregirunazonabaixa,s'had'utilitzarformigónoestès.
Enelcasqueesformigonienduescapes,s'had'estendrelasegonaabansquelaprimeracomencielseuadormiment.Entrelaposadaa
l'obradelesduescapesnohadepassarmésd'1hora.
Enelcasques'aturilaposadaal'obradelformigómésde1/2h,s'hadecobrirelfrontdeformaquenos'evaporil'aigua.
L'agregatperal'acabatdelpaviment,enelseucas,s'had'escamparuniformementsobreelformigófrescenunaquantitatde2/3del
totalis'hadepassarlamàquinaallisadora.Totseguits'had'estendrelarestadel'agregatis'had'allisarmecànicament.
Quanelformigóestiguifresc,s'hand'arrodonirelscantellsdelacapaambunaaplanadoracorbade12mmderadi.
EnelcasquenohihagiunailͼluminaciósuficientacriteridelaDF,s'had'aturarelformigonamentdelacapaambprouantelaciópera
queespuguiacabarambllumnatural.
LaDFpodràautoritzarlasubstituciódelestexturesperestriatoranurat,perunadenudacióquímicadelasuperfíciedelformigófresc.
Elformigós'hadecurarambunproductefilmogen,excepteenelcasquelaDFautoritziunaltresistema,elregdecura,enelseucas,ha
decomplirl'especificatenelPlecdecondicionscorresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els3 dies següentsal formigonament, a excepció del imprescindible per a
l'execuciódejuntsilacomprovaciódelaregularitatsuperficial.
Eltrànsitd'obranohadecircularabansdequeelformigóhagiassolitel80%delaresistènciaexigidaa28dies.
L'oberturaalacirculacióordinàrianos'hadeferabansde7diesdel'acabatdelpaviment.
PAVIMENTPERACARRETERES:
Enelcasquelacalçadatinguidosoméscarrilsenelmateixsentitdecirculació,s'handeformigonarcomamínimdoscarrilsalmateix
temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al
formigófresc.
ESTESAAMBESTENEDORA:
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Elcamíderodaduradelesmàquiness'hademantenirnetambelsdispositiusadequatsacoblatsalesmateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que
aquestess'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del
formigó.
L'espaiamententrelespiquetesquesustentenelcabledeguiadel'estenedoranohadesersuperiora10m.
Aquestadistàncias'hadereduira5malescorbesderadiinferiora500mialsacordsverticalsdeparàmetreinferiora2000m.
S'hadetensarelcabledeguiadeformaquelafletxaentredospiquetesconsecutivessigui<=1mm.
S'hadeprotegirlazonadelsjuntsdel'acciódeleseruguesinterposantbandesdegoma,xapesmetàlͼliquesod'altresmaterialsadequats
enelcasqueesformigoniunafranjajuntaunaltraexistentis'utilitziaquestacomaguiadelesmàquines.
Encasquelamaquinàriautilitzicomaelementderodaduraunavoradaounafranjadepavimentdeformigóprèviamentconstruït,han
d'haverassolitunaedatmínimade3dies.
L'abocadaiestesadelformigós'hadeferdeformasuficientmentuniformeperanodesequilibrarl'avançdelapavimentadora.Aquesta
precauciós'had'extremarenelcasdeformigonamentenrampa.
Lasuperfíciedelpavimentnos'haderetocar,excepteenzonesaïllades,comprovadesambunreglenoinferiora4m.
ESTESAAMBREGLEVIBRATORI:
Laquantitatd'encofratdisponiblehadesersuficientperquè,ambunterminimínimdedesencofratdelformigóde16h,estinguientot
momentcolͼlocadaiapuntunallargàriad'encofratnoinferioralacorresponenta3hdeformigonament.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m3devolumrealmentexecutat,mesuratd'acordamblesseccionsͲtipussenyaladesalaDT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalmentconformenlaunitat.
Nos'inclouenenaquestscriterilesreparacionsd'irregularitatsuperiorsalestolerables.
Noésd'abonamentenaquestaunitatd'obraelregdecura.
Nosónd'abonamentenaquestaunitatd'obraelsjuntsderetracciónielsdedilatació.
Nos'incloudinsd'aquestaunitatd'obral'abonamentdelstreballsdepreparaciódelasuperfícieexistent.
m2desuperfícierealmentexecutada,amidadasegonslesespecificacionsdelaDT,comprovadaiacceptadaexpressamentperlaDF.
ESTESAAMBREGLEVIBRATORI:
Quedainclòselmuntatgeidesmuntatgedel'encofratlateral,enelcasquesiguinecessari.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
*OrdenFOM/891/2004,de1demarzo,porlaqueseactualizandeterminadosartículosdelpliegodeprescripcionestécnicasgenerales
paraobrasdecarreterasypuentes,relativosafirmesypavimentos.
PAVIMENTPERACARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1ͲIC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de
Carreteras.
5.3.4.3. PAVIMENTSDEFORMIGÓAMBFIBRESACABATSAMBADDITIUS
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment
pòrtlandipolsdequarsoambl'execuciód'unatexturasuperficial.
S'hanconsideratlescolͼlocacionsdelformigósegüents:
Ͳ Ambestenedoradeformigó
Ͳ Ambreglevibratori
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Estudiiobtenciódelafòrmuladetreball,enpavimentsperacarreteres
Enlacolͼlocacióambestenedora:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament
Ͳ Colͼlocaciód'elementsdeguiatdelesmàquines
Ͳ Colͼlocaciódelformigó
Ͳ Realitzaciódelatexturasuperficial
Ͳ Protecciódelformigóicura
Enlacolͼlocacióambreglevibratori:
Ͳ Preparacióicomprovaciódelasuperfícied'assentament

Ͳ Colͼlocaciódelsencofratslaterals,enelseucas
Ͳ Abocat,escampativibratdelformigó
Ͳ Realitzaciódelatexturasuperficial
Ͳ Protecciódelformigóicura
CONDICIONSGENERALS:
Lasuperfíciedelpavimenthadetenirunatexturauniformeisensesegregacions.
Elformigócolͼlocatnohadetenirdisgregacionsobuitsalamassa.
Lesllosesnohandeteniresquerdes.
Hihad'haverelsjuntsderetraccióidedilatacióespecificatsalaDTo,enelseudefecte,elsindicatsperlaDF.
Aquestsjuntshandecomplirlesespecificacionsdelseuplecdecondicions.
Elscantellsdelesllosesielsllavisdelsjuntsambestelladuress'handerepararambresinaepoxi,segonslesinstruccionsdelaDF.
L'amplàriadelpavimentnohadeserinferiorencapcasalaprevistaalaDT.
ElgruixdelpavimentnohadeserinferiorencappuntalprevistalaDT.
LacapahadetenirelpendentespecificatalaDTo,enelseudefecte,elqueespecifiquilaDF.
Fondàriadelatexturasuperficialdeterminadapelcercledesorra(NLTͲ335):0,60Ͳ0,90mm.
PAVIMENTAMBFORMIGÓESTRUCTURALOLLEUGER:
Laresistènciacaracterísticadelformigóescomprovaràd'acordambl'article86del'EHEͲ08
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Nivell:±10mm
Ͳ Planor:
Ͳ Endirecciólongitudinal:±3mmambreglade3m
Ͳ Endirecciótransversal:±6mmambreglade3m
Ͳ Voreresirampesenqualsevoldirecció:±6mmambreglade3m
Lestolerànciesd'execucióhandecomplirl'especificatenl'article5.9del'annex11delanormaEHEͲ08.
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
El formigonament s'ha d'aturarquan es preveuque durant les48 h següents la temperaturapot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos
imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés
d'endurimentdelformigónoesproduirandefectesenelselementsnipèrduesderesistència.
Lacapanos'had'estendrefinsques'hagicomprovatquelasuperfíciesobrelaquehad'assentarͲsetélescondicionsdequalitatiformes
previstes,amblestolerànciesestablertes.Sienaquestasuperfíciehihadefectesoirregularitatsqueexcedeixenlestolerables,s'hande
corregirabansdel'execuciódelapartidad'obra,d'acordamblesinstruccionsdelaDF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i
fissuracions,segonslesindicacionsdelaDF.
Quanlatemperaturaambientsiguisuperiorals25°C,s'hadecontrolarconstantmentlatemperaturadelformigó,quenohadesuperaren
capmomentels30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a
l'obra.
Nos'hadeprocediralaconstrucciódelacapasensequeuntramdeprovahagiestataprovatperlaDF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la
pèrduadelatexturasuperficialdelformigófresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si
s'utilitzencimentsambuninicid'enduriment>=2,30h,siesprenenmesurespertald'inhibirl'endurimentdelformigóosilescondicions
ambientalssonmoltfavorables.
Elformigós'hadeposaral'obraabansquecomencil'adormiment,iaunatemperatura>=5°C.
Davantdelaregladaenrasadoras'hademantenirentotmomentiatotal'ampladadelapavimentadoraunexcésdeformigófrescen
formadecordód'alçària<=10cm.
L'abocadail'estesas'handerealitzartenintcurad'evitarsegregacionsicontaminacions.
S'handefacilitarelsmitjansnecessarispertaldepermetrelacirculaciódelpersonalievitardanysalformigófresc.
Elstallsdeformigonathandetenirtotselsaccessossenyalitzatsiacondicionatsperaprotegirlacapaconstruïda.
Alsjuntslongitudinalss'had'aplicarunproducteantiadherentalcantelldelafranjajaconstruïda.S'hadecuidarqueelformigóquees
colͼloquialllargd'aquestjuntsiguihomogeniiquedicompactat.
S'handedisposarjuntstransversalsdeformigonamentalfinaldelajornada,oquans'hagiproduïtunainterrupciódelformigonamentque
facitémeruninicidel'adormimentalfrontd'avanç.
Semprequesiguipossibles'handefercoincidiraquestsjuntsambundecontraccióodedilatació,modificantsiésnecessarilasituació
d'aquells,segonslesinstruccionsdelaDF.
Sinoespotferd'aquestaforma,s'handedisposaraunadistànciadeljuntmésproper>=1,5m.
S'handeretocarmanualmentlesimperfeccionsdelsllavisdelsjuntstransversalsdecontraccióexecutatsalformigófresc.
S'hadeprohibirelregambaiguaol'extensiódemortersobrelasuperfíciedelformigófrescperafacilitarelseuacabat.
Onsiguinecessariaportarmaterialperacorregirunazonabaixa,s'had'utilitzarformigónoestès.
Enelcasqueesformigonienduescapes,s'had'estendrelasegonaabansquelaprimeracomencielseuadormiment.Entrelaposadaa
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l'obradelesduescapesnohadepassarmésd'1hora.
Enelcasques'aturilaposadaal'obradelformigómésde1/2h,s'hadecobrirelfrontdeformaquenos'evaporil'aigua.
L'agregatperal'acabatdelpaviment,enelseucas,s'had'escamparuniformementsobreelformigófrescenunaquantitatde2/3del
totalis'hadepassarlamàquinaallisadora.Totseguits'had'estendrelarestadel'agregatis'had'allisarmecànicament.
Quanelformigóestiguifresc,s'hand'arrodonirelscantellsdelacapaambunaaplanadoracorbade12mmderadi.
EnelcasquenohihagiunailͼluminaciósuficientacriteridelaDF,s'had'aturarelformigonamentdelacapaambprouantelaciópera
queespuguiacabarambllumnatural.
LaDFpodràautoritzarlasubstituciódelestexturesperestriatoranurat,perunadenudacióquímicadelasuperfíciedelformigófresc.
Elformigós'hadecurarambunproductefilmogen,excepteenelcasquelaDFautoritziunaltresistema,elregdecura,enelseucas,ha
decomplirl'especificatenelPlecdecondicionscorresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els3 dies següentsal formigonament, a excepció del imprescindible per a
l'execuciódejuntsilacomprovaciódelaregularitatsuperficial.
Eltrànsitd'obranohadecircularabansdequeelformigóhagiassolitel80%delaresistènciaexigidaa28dies.
L'oberturaalacirculacióordinàrianos'hadeferabansde7diesdel'acabatdelpaviment.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al
formigófresc.
ESTESAAMBESTENEDORA:
Elcamíderodaduradelesmàquiness'hademantenirnetambelsdispositiusadequatsacoblatsalesmateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que
aquestess'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del
formigó.
L'espaiamententrelespiquetesquesustentenelcabledeguiadel'estenedoranohadesersuperiora10m.
Aquestadistàncias'hadereduira5malescorbesderadiinferiora500mialsacordsverticalsdeparàmetreinferiora2000m.
S'hadetensarelcabledeguiadeformaquelafletxaentredospiquetesconsecutivessigui<=1mm.
S'hadeprotegirlazonadelsjuntsdel'acciódeleseruguesinterposantbandesdegoma,xapesmetàlͼliquesod'altresmaterialsadequats
enelcasqueesformigoniunafranjajuntaunaltraexistentis'utilitziaquestacomaguiadelesmàquines.
Encasquelamaquinàriautilitzicomaelementderodaduraunavoradaounafranjadepavimentdeformigóprèviamentconstruït,han
d'haverassolitunaedatmínimade3dies.
L'abocadaiestesadelformigós'hadeferdeformasuficientmentuniformeperanodesequilibrarl'avançdelapavimentadora.Aquesta
precauciós'had'extremarenelcasdeformigonamentenrampa.
Lasuperfíciedelpavimentnos'haderetocar,excepteenzonesaïllades,comprovadesambunreglenoinferiora4m.
ESTESAAMBREGLEVIBRATORI:
Laquantitatd'encofratdisponiblehadesersuficientperquè,ambunterminimínimdedesencofratdelformigóde16h,estinguientot
momentcolͼlocadaiapuntunallargàriad'encofratnoinferioralacorresponenta3hdeformigonament.
FORMIGONAMENTAMBFORMIGÓAMBFIBRES:
Elformigonamentesrealitzaràsenseinterrupcionsafiefected'evitardiscontinuïtatsenladistribuciódefibres
Elvibratsuperficialesrealitzaràambcuradequelesfibresnoesdisposindeformaparalͼlelaalessuperfíciesencofrades.Quanelvibrat
siguiinternesprocurarànogenerarzonesambexcésdepastaiabsènciadefibres
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m2desuperfícierealmentexecutada,amidadasegonslesespecificacionsdelaDT,comprovadaiacceptadaexpressamentperlaDF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'úsde materials diferents d'aquells que
normalmentconformenlaunitat.
Nos'inclouenenaquestscriterilesreparacionsd'irregularitatsuperiorsalestolerables.
Noésd'abonamentenaquestaunitatd'obraelregdecura.
Nosónd'abonamentenaquestaunitatd'obraelsjuntsderetracciónielsdedilatació.
Nos'incloudinsd'aquestaunitatd'obral'abonamentdelstreballsdepreparaciódelasuperfícieexistent.
ESTESAAMBREGLEVIBRATORI:
Quedainclòselmuntatgeidesmuntatgedel'encofratlateral,enelcasquesiguinecessari.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)
*OrdenFOM/891/2004,de1demarzo,porlaqueseactualizandeterminadosartículosdelpliegodeprescripcionestécnicasgenerales
paraobrasdecarreterasypuentes,relativosafirmesypavimentos.
PAVIMENTPERACARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1ͲIC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de
Carreteras.
5.3.4.4. ELEMENTSAUXILIARSPERAPAVIMENTSDEFORMIGÓ
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F9GZ2524.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Talldepavimentdeformigóambunaserradediscpertald'obtenir:
Ͳ Caixaperajuntdedilatació
Ͳ Juntderetracció
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Formaciódejuntambserradedisc:
Ͳ Replanteigdeljunt
Ͳ Talldelpavimentdeformigóambserradedisc
Ͳ Netejadeljunt
Ͳ Eventualprotecciódeljuntexecutat
CONDICIONSGENERALS:
Hadeserrecteihad'estarnet.Lasevafondàriaiamplàriahadeserconstantinohadetenirvoresescantonades.
Had'estarfetalsllocsespecificatsalaDToenelseudefecteonindiquilaDF.
Fondàriadelsjuntsderetracció:>=1/3delgruixdelpaviment
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Amplària:±10%
Ͳ Alçària:±10%
Ͳ Replanteig:±1%
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
Alrealitzarelsjuntsnos'handeproduirdanysalpaviment(cops,ratlles,etc.).
FORMACIÓDEJUNTAMBSERRADEDISC:
Elsjuntss'handeferquanelformigóestiguisuficientmentenduritperevitarques'escantoni,iabansdequecomenciaproduiresquerdes
perretracció(entre6i48hdel'abocament,segonslatemperaturaexterior).
Enacabareljunt,sinos'hadesegellarimmediataments'hadeprotegirdeltrànsitidel'entradadepols.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
FORMACIÓDEJUNT:
mdellargàriaexecutadarealment,amidadasegonslesespecificacionsdelprojecte,comprovadaiacceptadaexpressamentperlaDF.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativadecomplimentobligatori.
5.3.5.  ELEMENTSESPECIALSPERAPAVIMENTS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
F9Z4M616.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Muntatge i colͼlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en
formaciód'armadurapassivad'elementsestructuralsdeformigó,al'excavació,al'encofratoancoradesaelementsdeformigóexistents,
osoldadesaperfilsd'acer.
S'hanconsideratlesarmaduresperalselementssegüents:
Ͳ Pavimentsdeformigó
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Tallatidoblegatdel'armadura
Ͳ Netejadelesarmadures
Ͳ Netejadelfonsdel'encofrat
Ͳ Colͼlocaciódelsseparadors
Ͳ Muntatgeicolͼlocaciódel'armadura
Ͳ Subjecciódelselementsqueformenl'armadura
Ͳ Subjecciódel'armaduraal'encofrat
CONDICIONSGENERALS:
Peral'elaboració,manipulacióimuntatgedelesarmaduress'hadeseguirlesindicacionsdel'EHEil'UNE36831.
Elsdiàmetres,laforma,lesdimensionsiladisposiciódelesarmadureshandeserlesques'especifiquenalaDT.Elnombredebarresno
hadesermaiinferioral'especificatalaDT.
Lesbarresnohandetenirdefectessuperficialsniesquerdes.
Lesarmadureshandesernetes,nohandeteniròxidnoadherent,pintura,greixnid'altressubstànciesquepuguinperjudicaral'acer,al
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formigóoal'adherènciaentreells.
Ladisposiciódelesarmadureshadepermetreunformigonamentcorrectedelapeça,demaneraquetoteslesbarresquedinrecobertes
deformigó.
Enbarressituadespercapes,laseparacióentreelleshadepermetreelpasd'unvibradorintern.
Laseccióequivalentdelesbarresdel'armaduranohadeserinferioral95,5%delasecciónominal.
Elsempalmamentsentrebarreshandegarantirlatransmissiódeforcesd'unabarraalasegüent,sensequeesprodueixinlesionsenel
formigóproperalazonad'empalmament.
Nohihad'havermésempalmamentsdelsqueconstenalaDToautoritzilaDF.
Elsempalmamentshandequedarallunyatsdeleszonesonl'armaduratreballaalamàximacàrrega.
Elsempalmamentsespodenrealitzarpersolapaopersoldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistènciaalarupturanoinferioraladelamenordelesduesbarresques'uneixeniqueelmovimentrelatiuentreellesnosiguisuperior
a0,1mm.
L'armatdelaferrallas'haderealitzarmitjançantlligatambfilferrooperaplicaciódesoldaduranoresistent.Ladisposiciódelspuntsde
lligathadecomplirl'especificatenl'apartat69.4.3.1del'EHE.
Lasoldaduranoresistent,hadecomplirl'especificatenl'artícle69.4.3.2del'EHE,seguintelsprocedimentsestablertsenlaUNE36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels
diferentsempalmamentsenbarresproperes,hadeseguirlesprescripcionsdel'EHE,al'article69.5.2.
Alessolapesnos'handedisposarganxosnipotes.
L'empalmamentpersoldaduras'hadeferseguintlesprescripcionsdel'article69.5.2.5del'EHEambelsprocedimentsdescritsenlaUNE
36832.
Noespodendisposarempalmamentspersoldaduraaleszonesdefortacurvaturadel'armadura.
Quedaprohibidalasoldadurad'armaduresgalvanitzadesoambrecobrimentsepoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del
fabricant,enqualsevolcas,s'hadecomplirl'especificatenl'artícle69.5.2.6del'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
compactaciódelformigó.
Lesarmaduresd'esperahand'estarsubjectadesal'engraellatdelsfonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de colͼlocar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de
tracció,segonss'especificaal'article37.2.4.1delanormaEHE,excepteenelcasd'elementsquehagindequedarsoterrats.
LaDFhad'aprovarlacolͼlocaciódelesarmaduresabansdecomençarelformigonament.
Peraqualsevolclassed'armadurespassives,inclososelsestreps,elrecobrimentnohadeserinferior,encappunt,alsvalorsdeterminats
enlataula37.2.4.delanormaEHE,enfunciódelaclassed'exposicióambientalaqueessotmetràelformigóarmat,segonselqueindica
l'article8.2.1delamateixanorma.
Elssistemesauxiliarsperal'armatdelapeçaformatsperbarresofilferros,encaraquenoformenpartdel'armadura,handecomplirels
recobrimentsmínims,aefectesdegarantirladurabilitatdelapeça.
Distàncialliurearmaduraparament:>=Dmàxim,>=0,80granulatmàxim
(on:Ddiàmetrearmaduraprincipalodiàmetreequivalent)
DistàncialliurebarradoblegadaͲparament:>=2D
Larealitzaciódelsancoratgesdelesbarresalformigó,pelquefaalaforma,posiciódinslapeçaillargàriadelesbarreshadeseguirles
prescripcionsdel'EHE,article69.5.1.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Llargàriasolapa:Ͳ0mm,+50mm
Ͳ Llargàriad'ancoratgeisolapa:Ͳ0,05L(<=50mm,mínim12mm),+0,10L(<=50mm)
Ͳ Posició:
Ͳ Enseriesdebarresparalͼleles:±50mm
Ͳ Enestrepsicèrcols:±b/12mm
(onbeselcostatmenordelasecciódel'element)
Lestolerànciesenelrecobrimentilaposiciódelesarmadureshandecomplirl'especificatal'UNE36831.
BARRESCORRUGADES:
Espodencolͼlocarencontactetresbarres,comamàxim,del'armaduraprincipaliquatreenelcasdepecescomprimides,formigonades
enposicióvertical,onnosiguinecessarirealitzarempalmamentsenlesarmadures.
Eldiàmetreequivalentdelgrupdelesbarresnohadeserdemésde50mm.(ondiàmetreequivalenteseldelasecciócircularequivalent
alasumadelesseccionsdelesbarresqueformenelgrup).
Nos'handesolaparbarresdeD>=32mmsensejustificarsatisfactòriamentelseucomportament.
Elsempalmamentspersolapadebarresagrupadeshandecomplirl'article69.5.2.3del'EHE.
Esprohibeixl'empalmamentpersolapaengrupsdequatrebarres.
Enlazonadesolapaments'hadedisposararmadurestransversalsambseccióigualosuperioralasecciódelabarrasolapadamésgran.
Distàncialliureverticalihoritzontalentre2barresailladesconsecutives:>=Dmàxim,>=1,25granulatmàxim,>=20mm
Distànciaentreelscentresdelsempalmamentsdebarresconsecutives,segonsdirecciódel'armadura:>=longitudbàsicad'ancoratge(Lb)
Distànciaentrelesbarresd'unempalmamentpersolapa:<=4D

Distànciaentrebarrestraccionadesempalmadespersolapa:<=4D,>=Dmàxim,>=20mm,>=1,25granulatmàxim
Llargàriasolapa:axLbneta:
(on:acoeficientindicatenlataula69.5.2.2del'EHE;Lbnetavalordelataula69.5.1.2delaEHE).
MALLAELECTROSOLDADA:
Elempalmamentpersolapademalleselectrosoldadeshadecomplirl'especificatenl'article69.5.2.4del'EHE.
Llargàriadelasolapaenmallesacoblades:axLbneta:
Ͳ Hadecomplir,comamínim:>=15D,>=20cm
(on:aeselcoeficientdelataula69.5.2.2del'EHE;Lbnetavalordelataula69.5.1.4del'EHE)
Llargàriadelasolapaenmallessuperposades:
Ͳ Separacióentreelementssolapats(longitudinalitransversal)>10D:1,7Lb
Ͳ Separacióentreelementssolapats(longitudinalitransversal)<=10D:2,4Lb
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
Eldoblegatdelesarmaduress'hadeferatemperaturaambient,mitjançantdoblegadoresmecàniquesiavelocitatconstant,ambl'ajutde
mandrí,demaneraqueesgaranteixiunacurvaturaconstantentotalazona.
Nos'hand'adreçarcolzesexceptesiespotverificarquenoesfaranmalbé.
S'handecolͼlocarseparadorsperagarantirelrecobrimentmíniminohandeproduirfissuresnifiltracionsalformigó.Ladisposiciódels
separadorshadecomplirl'especificatenlataula69.8.2del'EHEͲ08
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
prohibeixl'úsdefustaoqualsevolmaterialresidualdeconstrucció(maó,formigó,etc.).Sihandequedarvistos,nopodensermetàlͼlics.
Encasderealitzarsoldaduress'handeseguirlesdisposicionsdelanormaUNE36832ileshand'executaroperarisqualificatsd'acordamb
lanormativavigent.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
BARRESCORRUGADES:
kgdepescalculatsegonslesespecificacionsdelaDT,d'acordambelscriterissegüents:
Ͳ Elpesunitariperalseucàlculhadeserelteòric
Ͳ Perapoderutilitzarunaltrevalordiferentdelteòric,call'acceptacióexpressadelaDF.
Ͳ Elpess'obtindràamidantlallargàriatotaldelesbarres(barra+cavalcament)
Ͳ L'escreixd'amidamentcorresponentalsretallsestàincorporatalpreudelaunitatd'obracomaincrementdelrendiment(1,05kgde
barrad'acerperkgdebarraferrallada,dinsdel'elementcompost)
MALLAELECTROSOLDADA:
m2desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaDT.
Aquestcriteriincloulespèrduesiincrementsdematerialcorresponentsaretallsiempalmaments.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
SeguridadestructuralDBͲSE.
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
OPERACIONSDECONTROL:
Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
Ͳ

Recepcióiaprovaciódelinformed'especejamentperpartdelcontractista.

Ͳ

Inspeccióabansdelformigonatdetoteslesunitatsd'obraestructuralsambobservaciódelssegüentspunts:
Ͳ

Tipus,diàmetre,longitudidisposiciódelesbarresimallescolͼlocades.

Ͳ

Rectitud.

Ͳ

Lligamsentrelesbarres.

Ͳ

Rigidesadelconjunt.

Ͳ

Netedatdelselements.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Bàsicamentelcontroldel'execucióestàconfiatalainspeccióvisualdelespersonesquel'exerceixen,amblaqualcosaelseubonsentit,
coneixementstècnicsiexperiènciasonfonamentalsperaconseguirelnivelldequalitatprevist.
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INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Desautoritzaciódelformigonatfinsquenoesprenguinlesmesuresdecorreccióadequades.
5.3.6.
SANEJAMENTICANALITZACIONS
5.3.6.1.
CANALITZACIONSDESERVEIS
a. CANALITZACIONSAMBTUBSDEPOLIETILÈ
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
FDG51311.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, colͼlocats en una rasa i
recoberts.
S'hanconsideratelsreblertsderasasegüents:
Ͳ Reblertdelarasaambterres
Ͳ Reblertdelarasaambformigó
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Colͼlocaciódelstubs
Ͳ Uniódelstubs
Ͳ Reblertdelarasaambterresoformigó
CONDICIONSGENERALS:
Elstubscolͼlocatshandequedaralarasantprevista.Handequedarrectes.
Elstubss'handesituarregularmentdistribuïtsdinslarasa.
Nohihad'havercontactesentreelstubs.
REBLERTDELARASAAMBTERRES:
Larasahadequedarreblertadeterresseleccionadesdegudamentcompactades.
Partículesquepassenpeltamís0,08UNE7Ͳ056(NLTͲ152),enpes:<25%
Contingutenmatèriaorgànica(UNE103Ͳ204):Nul
Contingutdepedresdemida>8cm(NLTͲ152):Nul
REBLERTDELARASAAMBFORMIGÓ:
Elformigónohadeteniresquerdesodefectesdeformigonament,comésaradisgregacionsobuitsalamassa.
Gruixdelformigópersotadeltubmésbaix:>=5cm
Laresistènciacaracterísticadelformigóescomprovaràd'acordambl'article86del'EHEͲ08
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
Nos'handecolͼlocarmésde100mdecanalitzaciósensehaveracabatlesoperacionsd'execuciódejuntsireblertderasa.
REBLERTDELARASAAMBTERRES:
S'hadetreballaraunatemperaturasuperiora5°Cisensepluja.
Abansdeprocediralreblimentdeterres,s'handesubjectarelstubsperpunts,ambmaterialdereblert.
Calevitarelpasdevehiclesfinsquelacompactaciós'hagicompletat.
REBLERTDELARASAAMBFORMIGÓ:
Latemperaturaambientperaformigonarhad'estarentre5°Ci40°C.
El formigó s'ha de colͼlocar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions.
Elprocésdeformigonamentnohademodificarlasituaciódeltubdinsdeldaudeformigó.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
mdellargàriainstalͼlada,amidadasegonslesespecificacionsdelaDT,entreelseixosdelselementsodelspuntsperconnectar.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
Lanormativahadeserl'específicadel'úsalqueesdestinalacanalització.
REBLERTDELARASAAMBFORMIGÓ:
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).

5.4.PROTECCIONSISENYALITZACIÓ
5.4.1. BARANES

0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
FB121AAE,FB170001.

1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, colͼlocades en la seva posició definitiva i
ancoradaambmorterdecimentoformigóoambfixacionsmecàniques.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ Baranesd'acerancoradesambmorterdecimentoformigóoambfixacionsmecàniques
Ͳ Baranesd'aluminiancoradesambfixacionsmecàniques
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Baranametàlͼlica:
Ͳ Replanteig
Ͳ Preparaciódelabase
Ͳ Colͼlocaciódelabaranaifixaciódelsancoratges
CONDICIONSGENERALS:
Laproteccióinstalͼladahadereunirlesmateixescondicionsexigidesal'elementsimple.
Had'estaranivellada,benaplomadaienlaposicióprevistaenlaDT.
L'alçàriadesdelnivelldelpavimentfinseltravessersuperior,hadeserl'especificadaenelprojecteolaindicadaperlaDF.
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
variaciód'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o
sobrelavorasuperiordel'element,siaquestestàsituatamenysalçada.Elvalorcaracterísticdeladeforçahadeserde:
Ͳ Categoriad'úsC5:3kN/m
Ͳ Categoriesd'úsC3,C4,E,F:1,6kN/m
Ͳ Restadecategories:0,8kN/m
(Lescategoriesd'úsesdefineixenenl'apartat3.1.1delCTEDBSEAE)
Lapartinferiordelesbaranesdelesescalesdeleszonesdestinadesalpúblicenestablimentsd'úscomercialod'úspúblicaconcurrència,
enzonescomunesd'edificisd'úsresidencialhabitatgeoenescolesinfantils,had'estarseparadaunadistànciade50mmcomamàximde
lalínead'inclinaciódel'escala.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Replanteig:±10mm
Ͳ Horitzontalitat:±5mm
Ͳ Aplomat:±5mm/m
BARANAMETÀL.LICA:
Elsmuntantshandeserverticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions
mecàniques,protegitscontralacorrosió.
Semprequesiguipossibles'handefixarelstravesserssuperiorsalesparetslateralspermitjàd'ancoratges.
Elstramsdelabaranahand'estarunits,persoldadurasisónd'aceroperunapeçadeconnexiósisónd'alumini.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Alçària:±10mm
Ͳ Separacióentremuntants:Nulͼla

2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ

CONDICIONSGENERALS:
Nos'hadetreballarambpluja,neuoventsuperiora50km/h.
Elsancoratgeshandegarantirlaprotecciócontraempentesicopsduranttotelprocésd'instalͼlaciói,alhora,handemantenirl'aplomat
del'elementfinsquequedifixatdefinitivamentalsuport.
BARANAMETÀL.LICA:
Hand'estarfetselsforatsalssuportsperancorarelsmuntantsabansdecomençarelstreballs.
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
momentdelacolͼlocaciódelsancoratges.
LaDFhad'aprovarelreplanteigabansdefixarcapmuntant.
Elsancoratgess'handeferpermitjàdeplaques,platinesoangulars.L'elecciódepèndelsistemaideladistànciaquehihagientrel'eixde
lespilastresilavoradelselementsresistents.
S'handerespectarelsjuntsestructuralspermitjàdejuntsdedilatacióde40mmd'amplàriaentreelements.
ELEMENTCOLͼLOCATAMBMORTER:
Elmaterialconglomerantoadhesiuambqueesrealitzil'ancoratges'had'utilitzarabansdecomençarl'adormiment.
Durantl'adormimentnos'handeproduirmovimentsnivibracionsdelelement.

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
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mdellargàriaamidadasegonslesespecificacionsdelaDT.

4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
SeguridaddeutilizaciónDBͲSU.
*Ordende15denoviembrede1976porlaqueseapruebalaNormaTecnológicaNTEͲFDB/1976,«Fachadasdefensas:Barandillas».

5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA

CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
Ͳ Comprovaciótopogràficadelasituacióicolͼlocaciódelabarana.Presadecoordenadesicotesd'un10%delspuntsonessituaranels
elementsd'ancoratge.
Ͳ Inspeccióvisualdel'estatgeneraldelabarana,galvanitzatiancoratges.
Ͳ Comprovaciómanualdelaresistènciad'arrencadaenun10%delssuports.Estractademouremanualmentelsuportsenseobservar
desplaçamentsalabasedefonamentació.
CONTROLD'EXECUCIÓ.CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
ElscontrolsesrealitzaransegonslesindicacionsdelaDF.Elscontrolsesfonamentenenl'inspeccióvisualipertant,enl'experiènciade
l'inspectorenaquesttipusdecontrol.
CONTROLD'EXECUCIÓ.INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Correccióperpartdelcontractistadelesirregularitatsobservades.
CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:
Inspeccióvisualdelaunitatacabada.
CONTROLDEL'OBRAACABADA.CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
EnlaunitatacabadahanderealitzarͲse,lescomprovacionsiprobesdeserveiprevistesenprojectei/oordenadesperDFconjuntament
amblesexigidesperlanormativavigent.
CONTROLDEL'OBRAACABADA.INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Correccióperpartdelcontractistadelesirregularitatsobservades.

5.5.

INSTALͼLACIONSELÈCTRIQUES

5.5.1.  TUBSICANALS
5.5.1.1. 
TUBSFLEXIBLESICORBABLESNOMETÀLͼLICS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
FG22TD1K.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Tubflexiblenometàlͼlic,definsa250mmdediàmetrenominal,colͼlocat.
S'hanconsideratelstipusdetubssegüents:
Ͳ TubsdePVCcorrugats
Ͳ TubsdePVCfolrats,deduescapes,semillisal'exterioricorrugadalainterior
Ͳ Tubsdemateriallliured'halògens
Ͳ Tubsdepolipropilè
Ͳ Tubsdepolietilèdeduescapes,corrugadal'exteriorillisalainterior
S'hanconsideratelstipusdecolͼlocaciósegüents:
Ͳ Tubscolͼlocatsencastats
Ͳ Tubscolͼlocatssotapaviment
Ͳ Tubscolͼlocatssobresostremort
Ͳ Tubscolͼlocatsalfonsdelarasa
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Replanteigdeltraçatdeltub
Ͳ L'estesa,fixacióocolͼlocaciódeltub
Ͳ Retiradadel'obradelesrestesd'embalatges,retallsdetubs,etc.
CONDICIONSGENERALS:
Eltubnopottenirempalmamentsentreelsregistres(caixesdederivació,pericons,etc.),nientreaquestsilescaixesdemecanismes.
S'hadecomprovarlaregularitatsuperficialil'estatdelasuperfíciesobrelaquès'had'efectuareltractamentsuperficial.
Tolerànciesd'instalͼlació:
Ͳ Penetraciódelstubsdintrelescaixes:±2mm
ENCASTAT:
Eltubs'hadefixaralfonsd'unaregataobertaalparament,cobertaambguix.
Recobrimentdeguix:>=1cm
SOBRESOSTREMORT:
Eltubhadequedarfixatalsostreorecolzatenelcelras.

MUNTATASOTAD'UNPAVIMENT
Eltubhadequedarrecolzatsobreelpavimentbase.
Hadequedarfixatalpavimentbaseambtocsdemortercadametre,comamínim.
CANALITZACIÓSOTERRADA:
Eltubhadequedarinstalͼlatalfonsderasesreblertesposteriorment.
Eltubnopottenirempalmamentsentreelsregistres(caixesdederivació,pericons,etc.),nientreaquestsilescaixesdemecanismes.
Nombredecorbesde90°entredosregistresconsecutius:<=3
Distànciaentreeltubilacapadeprotecció:>=10cm
Fondàriadelesrases:>=40cm
Penetraciódeltubdinsdelspericons:10cm
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Penetraciódeltubdinsdelspericons:±10mm
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
AbansdecomençarelstreballsdemuntatgeesfaràunreplanteigpreviqueseràaprovatperlaDF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en
generaltotselsaccessorisqueintervenenenlacanalitzacióhandeserelsadequatsaltipusicaracterístiquesdeltubacolͼlocar.
S'hadecomprovarquelescaracterístiquesdelproducteacolͼlocarcorresponenalesespecificadesalaDTdelprojecte.
Elstubss'hand'inspeccionarabansdelasevacolͼlocació.
Lasevainstalͼlaciónon'had'alterarlescaracterístiques.
Uncopacabadeslestasquesdemuntatge,esprocediràalaretiradadel'obradelesrestesd'embalatges,retallsdetubs,etc.
CANALITZACIÓSOTERRADA:
EltubhadequedaralineatenelfonsdelarasanivellantͲloambunacapadesorragarbejadainetejantͲladepossiblesobstacles(pedra,
runa,etc.)
Sobrelacanalitzaciós'hadecolͼlocarunacapaocobertad'avísiprotecciómecànica(maons,plaquesdeformigó,etc.).
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
mdellargàriainstalͼlada,amidadasegonslesespecificacionsdelprojecte,entreelseixosdelselementsodelspuntsperconnectar.
Lainstalͼlacióincloulesfixacions,provisionalsquanelmuntatgeésencastatidefinitivesenlarestademuntatges.
Aquestcriteriincloulespèrduesdematerialcorresponentsaretalls.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
UNEͲEN50086Ͳ1:1995Sistemasdetubosparalaconduccióndecables.Parte1:Requisitosgenerales.
UNEͲEN 50086Ͳ2Ͳ2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2Ͳ1: Requisitos particulares para sistemas de tubos
curvables.
UNEͲEN 50086Ͳ2Ͳ3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2Ͳ1: Requisitos particulares para sistemas de tubos
flexibles.
CANALITZACIÓSOTERRADA:
UNEͲEN 50086Ͳ2Ͳ4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2Ͳ4: requisitos particulares para sistemas de tubos
enterrados.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Comprovaciódelacorrectaimplantaciódelescanalitzacionssegonseltraçatprevist.

Ͳ

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels
conductorsinstalͼlats.

Ͳ

Verificarlacorrectasuportacióil'úsdelsaccessorisadequats.

Ͳ

VerificarelgraudeproteccióIP

Ͳ

Verificarelsradisdecurvatura,comprovantquenoesprovoquenreduccionsdesecció.

Ͳ

Verificarlacontinuïtatelèctricaacanalitzacionsmetàlͼliquesilasevaposadaaterra.

Ͳ

Verificarlanoexistènciad'encreuamentsiparalͼlelismesambd'altrescanalitzacionsadistànciesinferiorsal'indicatalR.E.B.T.

Ͳ

Verificarelcorrectedimensionamentdelescaixesdeconnexióil'úsdelsaccessorisadequats.
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Ͳ

Verificarlacorrectaimplantacióderegistresperaunmantenimentcorrecte.

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:
Ͳ

Informeambelsresultatsdelscontrolsefectuats.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Esverificaràpermostreigdiferentspuntsdelainstalͼlació.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Encasd'incomplimentdelaNormativavigent,esprocediràalasevaadequació.
Encasdedeficiènciesdematerialoexecució,esprocediràd'acordambelquedeterminilaDF.
5.5.2. CABLESELÈCTRICSPERATENSIÓBAIXAISISTEMESDEDISTRIBUCIÓELÈCTRICA
5.5.2.1. CABLESDECOUREDE0,6/1KV
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
FG319554.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Estesaicolͼlocaciódecableelèctricdestinatasistemesdedistribucióentensióbaixaiinstalͼlacionsengeneral,peraserveisfixes,amb
conductordecoure,detensióassignada0,6/1kV.
S'hanconsideratelstipussegüents:
Ͳ CableflexiblededesignacióRZ1ͲK(AS),ambaïllamentdebarrejadepolietilèreticulat(XLPE)icobertadepoliolefinestermoplàstiques
,UNE21123Ͳ4
Ͳ Cable flexible de designació RVͲK  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil
(PVC),UNE21123Ͳ2
Ͳ Cable flexible de designació RZ1ͲK (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines
termoplàstiques,UNE21123Ͳ4
Ͳ Cable flexible de designació SZ1ͲK (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE
21123Ͳ4
Ͳ CablerígiddedesignacióRV,ambaïllamentdebarrejadepolietilèreticulat(XLPE)icobertadebarrejadepoliclorurdevinil(PVC),
UNE21123Ͳ2
Ͳ CablerígiddedesignacióRZ,ambaïllamentdebarrejadepolietilèreticulat(XLPE),UNE21030
Ͳ CablerígiddedesignacióRVFV,ambarmaduradefleixd'acer,aïllamentdebarrejadepolietilèreticulat(XLPE)icobertadebarrejade
policlorurdevinil(PVC),UNE21123Ͳ2
Ͳ CableflexiblededesignacióZZͲF(AS),ambaïllamenticobertad'elastòmerstermoestables.
S'hanconsideratelstipusdecolͼlocaciósegüents:
Ͳ Colͼlocatsuperficialment
Ͳ Colͼlocatentub
Ͳ Colͼlocatencanalosafata
Ͳ Colͼlocataeri
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Estesa,colͼlocacióitibatdelcablesieselcas
CONDICIONSGENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibintͲse expressament el ferͲho per simple
recargolamentoenrrotllamentdelsfils,deformaqueesgaranteixitantlacontinuïtatelèctricacomladel'aïllament.
Elrecorreguthadeserl'indicatalaDT.
Elsconductorshandequedarestesosdemaneraquelessevespropietatsnoquedindanyades.
Elsconductorshand'estarprotegitscontraelsdanysmecànicsquepuguinvenirdesprésdelasevainstalͼlació.
Elconductorhadepenetrardinslescaixesdederivacióidemecanismes.
Elcablehadeportarunaidentificaciómitjançantanellesobridesdelcircuitalqualpertany,alasortidadelquadredeprotecció.
Nohad'haverͲhiempalmamentsentrelescaixesdederivació,nientreaquestesielsmecanismes.
Penetraciódelconductordinslescaixes:>=10cm
Tolerànciesd'instalͼlació:
Ͳ Penetraciódelconductordinslescaixes:±10mm
Distànciamínimaalterraencreuamentsdevialspúblics:
Ͳ Sensetransitrodat:>=4m
Ͳ Ambtransitrodat:>=6m
COLͼLOCATSUPERFICIALMENT:
Elcablehadequedarfixatalsparamentsoalsostremitjançantbrides,collarinsoabraçadoresdeformaquenoensurtiperjudicadala

coberta.
Quanescolͼlocamuntatsuperficialment,lasevafixacióalparamenthadequedaralineadaparalͼlelamentalsostreoalpavimentilaseva
posicióhadeserlafixadaalprojecte.
Distànciahoritzontalentrefixacions:<=80cm
Distànciaverticalentrefixacions:<=150cm
Encablescolͼlocatsambgrapessobrefaçaness'aprofitarà,enlamesuradelpossible,lespossibilitatsd'ocultacióqueofereixiaquesta.
Elcableessubjectaràalaparetosostreamblesgrapesadequades.Lesgrapeshandeserresistentsalaintempèrieiencapcashande
malmetreelcable.Hand'estarfermamentsubjectesalsuportambtacsicargols.
Quanelcablehaderecórreruntramsensesuports,comperexemplepassard'unedificiaunaltre,espenjaràd'uncablefiadord'acer
galvanitzatsòlidamentsubjectatpelsextrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes
canalitzacionsobeesdisposaràunaïllamentsuplementari.Sil'encreuamentesfapracticantunpontambelmateixcable,elspuntsde
fixacióimmediatshand'estarelsuficientmentproperspertald'evitarqueladistànciaindicadapuguideixard'existir.
COLͼLOCACIÓAÈRIA:
Elcablequedaràunitalssuportspelneutrefiadorqueeselqueaguantaràtotl'esforçdetracció.Encapcasestàpermesferservirun
conductordefaseperasubjectarelcable.
Launiódelcableambelsuportesduràatermeambunapeçaadientqueempresonielneutrefiadorperlasevacobertaaïllantsense
malmètrela.Aquestapeçahad'incorporarunsistemadetesatpertaldedonarͲlialcablelasevatensiódetreballuncopestesalalínia.Ha
deserd'acergalvanitzathinohadeprovocarcapretorcimentalconductorneutrefiadorenlesoperacionsdetesat.
Tantlesderivacionscomelsempalmamentsesfarancoincidirsempreambunpuntdefixació,jasiguienxarxessobresuportsoenxarxes
sobrefaçanesobeencombinacionsd'aquestes.
COLͼLOCATENTUBS:
Quanelcablepassidesubterraniaaèri,esprotegiràelcablesoterratdesde0,5mpersotadelpavimentfinsa2,5mpersobreambun
tubd'acergalvanitzat.
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'extremdeltubd'acer,resistentalaintempèrieiambpremsaestopesperal'entradaisortidadecables.
Elsempalmamentsiconnexionsesfaranal'interiordepericonsobeenlescaixesdelsmecanismes.
Esduranatermedemaneraquequedigarantidalacontinuitattantelèctricacomdel'aïllament.
Alavegadahadequedarasseguradalasevaestanquitatiresistènciaalacorrossió.
Eldiàmetreinteriordelstubsseràsuperioraduesvegadeseldiàmetredelconductor.
Sienunmateixtubhihamésd'uncable,aleshoreseldiàmetredeltubhadesersuficientmentgranperevitarembussamentsdelscables.

2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ

CONDICIONSGENERALS:
L'instalͼladorprendràcuraquenopateixitorsionsnidanysalasevacobertaentreure'ldelabobina.
EstindràcuraaltreureelcabledelabobinapertaldenocausarͲliretorçamentsnicoques.
Temperaturadelconductordurantlasevainstalͼlació:>=0°C
Nohadetenircontacteambsuperfíciescalentes,niquedesprenguinirradiacions.
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
politgesalssuportsienelscanvisdedirecciópertaldenosobrepassarlatensiómàximaadmissiblepelcable.Elcables'had'extreurede
labobinaestirantperlapartsuperior.Durantl'operacióesvigilaràpermanentmentlatensiódelcable.
Uncopelcableadaltdelssuportsesprocediràalafixacióitibatambelstensorsqueincorporenlespecesdesuport.
Durantl'estesadelcableisemprequeesprevegininterrupcionsdel'obra,elsextremsesprotegiranpertaldequenohientriaigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instalͼlació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb
conductordecoure,latensiómàximaadmissibledurantl'estesaseràde50N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaranrodets en els canvis de direcció i en general allíon es considerinecessari per tal de no
provocartensionsmassagransalconductor.
Radidecurvaturamínimadmissibledurantl'estesa:
Ͳ Cablesunipolars:Radimínimdequinzevegadeseldiàmetredelcable.
Ͳ Cablesmulticonductors:Radimínimdedotzevegadeseldiàmetredelcable.
CABLECOL.LOCATENTUB:
Eltubdeproteccióhad'estarinstalͼlatabansd'introduirelsconductors.
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.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
mdellargàriainstalͼlada,amidadasegonslesespecificacionsdelprojecte,entreelseixosdelselementsperconnectar.
Aquestcriteriincloulespèrduesdematerialcorresponentsaretalls,aixícoml'excésprevistperalesconnexions.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
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CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Comprovaciódelacorrectainstalͼlaciódelsconductors

Ͳ

Verificarqueelstipusiseccionsdelsconductorss'adeqüenal'especificatalprojecte

Ͳ

Verificarlanoexistènciad'empalmamentsforadelescaixes

Ͳ

Verificaracaixeslacorrectaexecuciódelsempalmamentsil'úsdebornsdeconnexióadequats

Ͳ

Verificarl'úsadequatdelscodisdecolors

Ͳ

Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels
reglamentsd'aplicació.

Ͳ

AssaigssegonsREBT.

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:

Elconductorhadequedarfixatmitjançantgrapesalparamentosostre,obémitjançantbridesenelcasdecanalsisafates.
Distànciaentrefixacions:<=75cm
ENMALLADECONNEXIÓATERRA:
Elconductorhadequedarinstalͼlatalfonsderasesreblertesposteriormentambterragarbelladaicompactada.
Elradidecurvaturamínimadmèshadeser10vegadeseldiàmetreexteriordelcableenmm.
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
L'instalͼladorprendràcuraqueelconductornopateixitorsionsnidanysentreure'ldelabobina.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
mdellargàriainstalͼlada,amidadasegonslesespecificacionsdelaDT,entreelseixosdelselementsodelspuntsperconnectar.
Aquestcriteriincloulespèrduesdematerialcomaconseqüènciadelsretalls.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Verificarlacorrectaubicaciódelspuntsdeposadaaterra.

Ͳ

Verificarl'execuciódepousdeterra,colͼlocaciód'elèctrodes,tubsdemanteniment(siexisteix),úsdelsconnectorsadequatsiacabat
del'arqueta.

Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Verificarlacontinuïtatd'entreelsconductorsdeproteccióidelselèctrodesdeposadaaterra.

Ͳ

Verificarlaposadaaterradelesconduccionsmetàlͼliquesdel'edifici.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:

Ͳ

Mesuresderesistènciadeterra.

Resistènciad'aïllament:Esrealitzaràatotselscircuits

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:

Ͳ

Realitzacióiemissiód'informeambresultatsdelscontrolsiassaigsrealitzats,d'acordambelques'especificaalataulad'assaigside
quantificaciódelsmateixos.

Rigidesadielèctrica:Esrealitzaràaleslíniesprincipals

Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:

Caigudadetensió:Esmesuraranelscircuitsmésdesfavorablesileslíniesquehaginsigutmodificadeselseurecorregutrespecteprojecte.

Ͳ

INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:

Encasd'incomplimentdelaNormativavigent,esprocediràalasevasubstitució.

Escomprovaràglobalment

Realitzacióiemissiód'informeambresultatsdelscontrolsimesuresrealitzades.

Encasdedeficiènciesdematerialoexecució,esprocediràd'acordambelquedeterminilaDF.

INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:

5.5.2.2. CONDUCTORSDECOURENUS
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
FG380902.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Conductordecourenu,unipolardefinsa240mm2desecció,muntat.
S'hanconsideratelstipusdecolͼlocaciósegüents:
Ͳ Muntatsuperficialment
Ͳ Enmalladeconnexióaterra
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ L'estesaiempalmament
Ͳ Connexionatapresadeterra
CONDICIONSGENERALS:
Lesconnexionsdelconductors'handeferpersoldadurasenselautilitzaciód'àcids,oambpecesdeconnexiódematerialinoxidable,per
pressiódecargol,aquestúltimmètodesempreenllocsvisitables.
Elcargolhadeportarundispositiupertald'evitarques'afluixi.
Lesconnexionsentremetallsdiferentsnohandeproduirdeterioramentpercauseselectroquímiques.
Elcircuitdeterranoseràinterromputperlacolͼlocaciódeseccionadors,interruptorsofusibles.
Elpasdelconductorpelpaviment,mursod'altreselementsconstructiuss'hadeferdinsd'untubrígidd'acergalvanitzat.
Elconductornohad'estarencontacteambelementscombustibles.
Elrecorreguthadeserl'indicatalaDT.
COLͼLOCATSUPERFICIALMENT:

Encasdevalorsderesistènciadeterrasuperiorsal'especificataREBT,esprocediràalaconstrucciódenouspousdeterraotractament
delterreny,finsques'arribiaobtenirlaresistènciaadequada.
Elsdefectesd'instalͼlacióhaurandesercorregits.
5.5.3. ELEMENTSDECONNEXIÓATERRAIPROTECCIÓCATÒDICA
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
FGD1122E.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Elementsperaformarunaconnexióaterra,colͼlocatssoterratsenelterreny.
S'hanconsideratelselementssegüents:
Ͳ Placadeconnexióaterradecoureod'acer,soterrada
Ͳ Piquetadeconnexióaterra,d'acerirecobrimentdecoure,clavadaaterra.
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Colͼlocacióiconnexionat
CONDICIONSGENERALS:
Had'estarcolͼlocatenposicióvertical,enterratdinsdelterreny.
Lasituacióenelterrenyhadequedarfàcilmentlocalitzableperalarealitzacióperiòdicadeprovesd'inspeccióicontrol.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols,
elementsdecompressió,soldadurad'altpuntdefusió,etc.
Elcontacteambelconductordelcircuitdeterrahad'estarnet,sensehumitatifetdetalformaques'evitinelsefecteselectroquímics.
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Hand'estarclavadesdetalformaqueelpuntsuperiorquedia50cmdeprofunditat.
Enelcasd'enterrarduespiquetesenparalͼlel,ladistànciaentreambdueshadeser,comamínim,igualalasevalongitud.
PLACA:
Enelcasd'enterrarmésd'unaplaca,ladistànciaentreelleshadesercomamínimde3m.
Hadetenirincorporatuntubdeplàsticde22mmdediàmetre,aproximadament,alcostatdelcableperalahumectacióperiòdicadel
poudeterra.
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Posició:±50mm
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
Abansdecomençarelstreballsdemuntatge,s'hadeferunreplanteigquehadeseraprovatperlaDF.
S'hadecomprovarquelescaracterístiquesdelproductecorresponenalesespecificadesalprojecte.
Elsmaterialss'hand'inspeccionarabansdelasevacolͼlocació.
Uncopinstalͼlat,s'hadeprocediralaretiradadel'obradetotselsmaterialssobrants(embalatges,retallsdecables,etc.).
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
Unitatdequantitatinstalͼlada,mesuradasegonslesespecificacionsdelaDT.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Verificarlacorrectaubicaciódelspuntsdeposadaaterra.

Ͳ

Verificarl'execuciódepousdeterra,colͼlocaciód'elèctrodes,tubsdemanteniment(siexisteix),úsdelsconnectorsadequatsiacabat
del'arqueta.

Ͳ

Verificarlacontinuïtatd'entreelsconductorsdeproteccióidelselèctrodesdeposadaaterra.

Ͳ

Verificarlaposadaaterradelesconduccionsmetàlͼliquesdel'edifici.

Ͳ

Mesuresderesistènciadeterra.

Ͳ Desbrossadoramanualambcapçaldefilodedisc
Ͳ Desbrossadoramuntadaentractor
Ͳ Desbrossadoraautopropulsada
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Senyalitzacióiprotecciódelavegetacióaconservar,ielselementsurbans
Ͳ Desbrossadadelterrenyenduesoméspassades
Ͳ Recollidadelabrossa
CONDICIONSGENERALS:
Alasuperfíciedesbrossadanohihad'haverplantesd'alçadasuperiora10cm.Lasuperfícieestarànetadelesrestesdelsvegetalstallats.
Elsforatsexistentsielsqueresultindelesoperacionsd'esbrossada(extracciód'arrels,etc.),handequedarreblertsamblesterresdela
mateixaqualitatqueelsòliambelmateixgraudecompactació.
Lasuperfícieresultanthadeconservarlacapadesòlvegetal.
ElsmaterialshandequedarsuficientmenttrossejatsiapilatspertaldefacilitarͲnelacàrrega,enfunciódelsmitjansdequèesdisposini
delescondicionsdetransport.
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
S'handeprotegirelselementsvegetalsd'interèsielselementsdeserveipúblicquepuguinresultarafectatsperlesobres.
S'hand'eliminarelselementsquepuguinentorpirelstreballsd'execuciódelapartida.
S'handesenyalarelselementsquehagindeconservarͲseintactes,segonss'indiquienlaDocumentacióTècnicao,enelseudefecte,laDF.
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservarͲse amb tanques o proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu
defecte,perlaDF.
Elstreballss'handeferdemaneraquemolestinelmínimpossiblealsafectats.
Encasd'imprevistos(terrenysinundats,olorsdegas,restesdeconstruccions,etc.),s'handesuspendreelstreballsiavisaralaDF.
Nos'hadetreballarambpluja,neuoventsuperiorals60km/h.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m2desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaDT.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
Nohihanormativadecomplimentobligatori.

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Realitzacióiemissiód'informeambresultatsdelscontrolsimesuresrealitzades.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Escomprovaràglobalment
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Encasdevalorsderesistènciadeterrasuperiorsal'especificataREBT,esprocediràalaconstrucciódenouspousdeterraotractament
delterreny,finsques'arribiaobtenirlaresistènciaadequada.
Elsdefectesd'instalͼlacióhaurandesercorregits.

5.6.JARDINERIA
5.6.1. OPERACIONSPRÈVIES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
FR111000.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Operacióconsistentenl'eliminaciódelapartaèriadelesherbesd'unterreny.
S'hanconsideratlesoperacionssegüents:
Ͳ Desbrossadadevoresdecamins(enfranges),odeterrenys
Ͳ Recollidadebrossaambmitjansmanuals
S'hanconsideratelsmitjanssegüents:
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6.



PARTIDESD'OBRAD'ENGINYERIACIVIL

6.1.

ESTRUCTURES

6.1.1.  ESTRUCTURESDEFORMIGÓ
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
G45C1FH4.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Formigonamentd'estructuresielementsestructurals,ambformigóenmassa,armat,perapretensar,formigóautocompactantiformigó
lleuger,decentraloelaboratal'obraenplantadosificadora,quecompleixilesprescripcionsdelanormaEHE,abocatdirectamentdesde
camió,ambbombaoambcubilot,ioperacionsauxiliarsrelacionadesambelformigonamentilacuradelformigó.
S'hanconsideratelselementsaformigonarsegüents:
Ͳ Pilars
Ͳ Bigues
Ͳ Estreps
Ͳ Sostresambelementsresistentsindustrialitzats
Ͳ Sostresnervatsunidireccionals
Ͳ Sostresnervatsreticulars
Ͳ Llosesibancades
Ͳ Membranesivoltes
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Formigonament:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Humectaciódel'encofrat
Ͳ Abocadadelformigó
Ͳ Compactaciódelformigómitjançantvibratge,enelseucas
Ͳ Curatdelformigó
CONDICIONSGENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHEͲ08, en especial les que fan referència a la
durabilitatdelformigóilesarmadures(art.8.2i37del'EHEͲ08)enfunciódelesclassesd'exposició.
ElformigóestructuralhadefabricarͲseencentralsespecífiques
Elformigócolͼlocatnohadetenirdisgregacionsobuitsalamassa.
DesprésdelformigonamentlesarmadureshandemantenirlaposicióprevistaalaDT.
Lasecciódel'elementnohadequedardisminuïdaencappuntperlaintroducciód'elementsdel'encofratnid'altres.
L'elementacabathadetenirunasuperfícieuniforme,senseirregularitats.
Silasuperfíciehadequedarvistahadetenir,amés,unacoloracióuniformesenseregalims,taques,oelementsadherits.
Enelcasd'utilitzarmatacà,lespedreshandequedardistribuïdesuniformementdinsdelamassadeformigósensequeestoquinentre
elles.
Laresistènciacaracterísticadelformigóescomprovaràd'acordambl'article86del'EHEͲ08
Lestolerànciesd'execucióhandecomplirl'especificatenl'article5del'annex11delanormaEHEͲ08.
Lestolerànciesenelrecobrimentilaposiciódelesarmadureshandecomplirl'especificatal'UNE36831.
Nos'acceptentolerànciesenelreplanteigd'eixosenl'execuciódefonamentsdemitgeres,buitsd'ascensor,passosd'instalͼlacions,etc.,
foraquehoautoritziexplícitamentlaDF.
FORMIGONAMENTD'ESTRUCTURES:
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Verticalitatdelíniesisuperficies(Halçàriadelpuntconsiderat):
Ͳ H<=6m:±24mm
Ͳ 6m<H<=30m:±4H,±50mm
Ͳ H>=30m:±5H/3,±150mm
Ͳ Verticalitat,arestesexteriorsijuntsdedilatacióvistos(Halçàriadelpuntconsiderat):
Ͳ H<=6m:±12mm
Ͳ 6m<H<=30m:±2H,±24mm
Ͳ H>=30m:±4H/5,±80mm
Ͳ Desviacionslaterals:
Ͳ Peces:±24mm
Ͳ Junts:±16mm
Ͳ Nivellcarainferiordepeces(abansderetirarpuntals):±20mm
Ͳ Secciótransversal(D:dimensióconsiderada):
Ͳ D<=30cm:+10mm,Ͳ8mm
Ͳ 30cm<D<=100cm:+12mm,Ͳ10mm
Ͳ 100cm<D:+24mm,Ͳ20mm
Ͳ Desviaciódelacaraencofradarespecteelplateòric:

Ͳ Arestesexteriorspilarsvistosijuntsenformigóvist:±6mm/3m
Ͳ Restad'elements:±10mm
Lestoleràncieshandecomplirl'especificatenl'article5.3del'annex11delanormaEHEͲ08.
SOSTRESD'ELEMENTSRESISTENTSINDUSTRIALITZATS:
Gruixdelacapadecompressió:
Ͳ Sobrebiguetes:40mm
Ͳ Sobrepecesd'entrebigatceràmiquesodemorterdeciment:40mm
Ͳ Sobrepecesd'entrebigatdepoliestiré:50mm
Ͳ Sobrepecesd'entrebigatsil'acceleraciósísmica>=0.16g:50mm
Ͳ Sobrellosesalveolarspretensades:40mm
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Planormesuradaambreglade3mabansderetirarelspuntals:
Ͳ Acabatreglejatmecànic:±12mm/3m
Ͳ Acabatmestrejatambregla:±8mm/3m
Ͳ Acabatllis:±5mm/3m
Ͳ Acabatmoltllis:±3mm/3m
Ͳ Gruixdelacapadecompressió:+10mm,Ͳ6mm
SOSTRESNERVATSUNIDIRECCIONALS:
Gruixdelacapadecompressió:
Ͳ Sobrepecesd'entrebigatceràmiquesodemorterdeciment:40mm
Ͳ Sobrepecesd'entrebigatdepoliestiré:50mm
Ͳ Sobrepecesd'entrebigatsil'acceleraciósísmica>=0.16g:50mm
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Planormesuradaambreglade3mabansderetirarelspuntals:
Ͳ Acabatreglejatmecànic:±12mm/3m
Ͳ Acabatmestrejatambregla:±8mm/3m
Ͳ Acabatllis:±5mm/3m
Ͳ Acabatmoltllis:±3mm/3m
Ͳ Gruixdelacapadecompressió:+10mm,Ͳ6mm
SOSTRESNERVATSRETICULARS:
Gruixcapasuperior:>=5cmihauràdeportararmatderepartimentenmalla
Separacióentreeixosdenervis<100cm
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Planormesuradaambreglade3mabansderetirarelspuntals:
Ͳ Acabatreglejatmecànic:±12mm/3m
Ͳ Acabatmestrejatambregla:±8mm/3m
Ͳ Acabatllis:±5mm/3m
Ͳ Acabatmoltllis:±3mm/3m
Ͳ Gruixdelacapadecompressió:+10mm,Ͳ6mm
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Silasuperfíciesobrelaques'hadeformigonarhasofertgelada,s'had'eliminarprèviamentlapartafectada.
Latemperaturadelselementsons'abocaelformigóhadesersuperiorals0°C.
Elformigós'hadeposaral'obraabansquecomencil'adormiment,iaunatemperatura>=5°C.
Latemperaturaperaformigonarhad'estarentre5°Ci40°C.Elformigonaments'hadesuspendrequanesprevegiquedurantles48h
següentslatemperaturapotserinferiora0°C.Forad'aquestslímits,elformigonamentrequereixprecaucionsexplícitesil'autoritzacióde
laDFEnaquestcas,s'handeferprovetesamblesmateixescondicionsdel'obra,perapoderverificarlaresistènciarealmentassolida.
Sil'encofratésdefusta,hadetenirlahumitatnecessàriapertalquenoabsorbeixil'aiguadelformigó.
Nos'admetl'aluminienmotllesquehagind'estarencontacteambelformigó.
NoesprocediràalformigonatfinsquelaDFdonielvistͲiͲplauhaventrevisatarmadurescolͼlocadesenposiciódefinitiva.
LaDFcomprovaràl'absénciadedefectessignificatiusenlasuperfíciedeformigó.Encasdeconsiderarelsdefectesinadmisiblesd'acord
ambelprojectelaDFvaloraràlareparació.
Noescolͼlocaràenobracapesotongadesdeformigóambungruixsuperioralquepermetiunacompactaciócompletadelamassa
Sil'abocadadelformigóesfaambbomba,laDFhad'aprovarlainstalͼlaciódebombeigprèviamentalformigonament.
Nopottranscórrermésd'1,5horadesdelafabricaciódelformigófinselformigonament,amenysquelaDFhocreguiconvenientper
aplicarmedisqueretardinl'adormiment.
Nos'handeposarencontacteformigonsfabricatsambtipusdecimentsincompatiblesentreells.
L'abocadas'hadeferdesd'unaalçàriapetitaisensequeesprodueixindisgregacions.
Lacompactaciódelformigóesrealitzaràmitjançantprocessosadequatsalaconsistènciadelamesclaidemaneraques'elimininforatsi
s'evitilasegregació.
S'hadegarantitzarquedurantl'abocaticompactatdelformigónoesprodueixendesplaçamentsdel'armadura.
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Lavelocitatdeformigonamenthadesersuficientperassegurarquel'airenoquediagafatiassentielformigó.
Elformigonaments'hadesuspendreencasdeplujaodeventfort.Eventualment,lacontinuaciódelstreballs,enlaformaqueesproposi,
hadeseraprovadaperlaDF.
Encapcass'had'aturarelformigonamentsinos'haarribataunjuntadequat.
ElsjuntsdeformigonamenthandeseraprovatsperlaDFabansdelformigonatdeljunt.
Entornarainiciarelformigonamentdeljunts'haderetirarlacapasuperficialdemorter,deixantelsgranulatsaldescobertieljuntnet.
PeraferͲhonos'hand'utilitzarproductescorrosius.
Abansdeformigonareljunts'had'humitejar,evitantqueesfacintollsd'aiguaeneljunt.
Espodenutilitzarproductesespecífics(comlesresinesepoxi)peral'execuciódejuntssemprequeesjustifiquiiessupervisiperlaDF.
Uncopreblertl'elementnos'hadecorregirelseuaplomat,nielseuanivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó
mitjançantelcuratadequatid'acordambEHEͲ08.
Durantl'adormiments'hand'evitarsobrecàrreguesivibracionsquepuguinprovocarlafissuraciódel'element.
FORMIGÓESTRUCTURAL:
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'aconsegueixiunamassacompactaisensequeesprodueixindisgregacions.
ElvibratgehadeferͲsemésintensaleszonesd'altadensitatd'armadures,alescantonadesialsparaments.
FORMIGÓESTRUCTURALAUTOCOMPACTANT:
Noesnecessarilacompactaciódelformigó.
FORMIGÓLLEUGER:
Perrealitzarunacompactaciócorrectedelformigólleugeresreduiràlaseparacióentreposicionsconsecutivesdelsvibradorsal70%dela
utilitzadaperaunformigóconvencional
S'evitaràqueelgranulatlleugersuricomaconseqüènciad'unexcessiuvibrat.
L'acabatsuperficialdelacaraons'aboquielformigóesrealitzaràmitjançanteinesadientsquegaranteixinqueelgranulats'introdueixia
lamassadeformigóiquedirecobertperlabeurada
ESTREPS:
Abansd'acabarͲsel'adormiments'handeretirar2cmdelacapasuperiordeixantelgranulatgrosparcialmentvist,perònodesprés.
Si sobrede l'elementesrecolzenaltresestructures,s'had'esperaralmenysdueshoresabansd'executarͲlos pertalqueelformigóde
l'elementhagiassentat.
SOSTRESD'ELEMENTSRESISTENTSINDUSTRIALITZATS:
Lespecesentrebiguesonervis,handetenirlahumitatnecessàriapertalquenoabsorbeixinl'aiguadelformigó.
Lessuperfíciesdepecesdeformigóprefabricadeshand'estarbenhumitejadesenelmomentdelformigonat
Encasd'emprarͲsepecesceràmiquess'haderegargenerosament.
L'estesadelformigóhad'iniciarͲsealsextremsiavançarambtotal'alçàriadel'element.
Elformigonamentdelsnervisidelacapadecompressiódelssostress'haderealitzarsimultàniament.
S'hadeferdesd'unaalçàriainferiora1mienelsentitdelsnervis,sensequeesprodueixindisgregacions.S'had'evitarladesorganització
delesarmadures,delesmallesid'altreselementsdelsostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests,
exceptes'utilitzaformigóautocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el
formigonament,elsjuntshandeserperpendicularsalaresultantdeltraçatdelesarmaduresactives,inoestornaràaformigonarfinsque
laDFelshagiexaminat.
Sil'elementéspretesat,inos'utilitzaformigóautocompactant,s'hadevibrarambespecialcuralazonad'ancoratges.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3devolumamidatsegonslesespecificacionsdelaDT,ambaquellesmodificacionsisingularitatsacceptadesprèviamentiexpressament
perlaDF.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:

Ͳ

Observaciódelasuperfíciesobrelaques'had'estendreelformigóidelescondicionsd'encofrat.Mesuradelesdimensionsdetotes

Ͳ

Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el

lesunitatsestructuralsd'obra,entreelsencofrats,abansdeformigonar.

formigonat.
Ͳ

Inspecciódelprocésdeformigonatambcontrol,entred'altresaspectes,delatemperaturaicondicionsambientals.

Ͳ

Controldeldesencofratidelprocésicondicionsdecurat.

Ͳ

Presadecoordenadesicotesdelspuntsquehaginderebreprefabricats,desprésdelformigonat.

CONTROLD'EXECUCIÓ.CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Elscontrolss'handerealitzarsegonslesindicacionsdelaDF,ielcontingutdelcapítol17delanormaEHEͲ08.
CONTROLD'EXECUCIÓ.INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Noespodràiniciarelformigonatd'unelementsenselacorresponentaprovaciódelaDF.
CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:
Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
Ͳ

Inspeccióvisualdelaunitatfinalitzadaicontrol delescondicionsgeomètriquesd'acabat,segonsl'article100.Controldel'element

Ͳ

Assaigsd'informaciócomplementària.

construïtdel'EHEͲ08.

Delesestructuresprojectadesiconstruïdesd'acordalaInstruccióEHEͲ08,enlesqueelsmaterialsil'execucióhaginassolitlaqualitat
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega,lesinclosesenelssegüentssupòsits:
Ͳ

QuanaixíhodisposilesInstruccions,reglamentsespecíficsd'untipusd'estructuraoelplecdeprescripcionstècniquesparticulars.

Ͳ

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
precisiólaformaderealitzarͲlosilamanerad'interpretarelsresultats.

Ͳ

QuanajudicidelaDireccióFacultativaexisteixindubtesraonablessobrelaseguretat,funcionalitatodurabilitatdel'estructura.

CONTROLDEL'OBRAACABADA.CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Elscontrolss'handerealitzarsegonslesindicacionsdelaDF,ielcontingutdelcapítol17delanormaEHEͲ08.
CONTROLDEL'OBRAACABADA.INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'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

Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:

característiquesdel'elementformigonat.

Ͳ

Aprovaciódelpladeformigonatpresentatpelcontractista.

Ͳ

Inspecció visual de totes les excavacions abans de la colͼlocació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada

6.1.2. ARMADURESPASSIVES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
G4BC3100.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Muntatge i colͼlocació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en
formaciód'armadurapassivad'elementsestructuralsdeformigó,al'excavació,al'encofratoancoradesaelementsdeformigóexistents,
osoldadesaperfilsd'acer.

d'aiguaentotelrecinte.
Ͳ

Presadecoordenadesicotesdetoteslesunitatsd'obraabansdelformigonat.
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S'hanconsideratlesarmaduresperalselementssegüents:
Ͳ Elementsestructuralsdeformigóarmat
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Preparaciódelazonadetreball
Ͳ Tallatidoblegatdel'armadura
Ͳ Netejadelesarmadures
Ͳ Netejadelfonsdel'encofrat
Ͳ Colͼlocaciódelsseparadors
Ͳ Muntatgeicolͼlocaciódel'armadura
Ͳ Subjecciódelselementsqueformenl'armadura
Ͳ Subjecciódel'armaduraal'encofrat
CONDICIONSGENERALS:
Peral'elaboració,manipulacióimuntatgedelesarmaduress'hadeseguirlesindicacionsdel'EHEil'UNE36831.
Elsdiàmetres,laforma,lesdimensionsiladisposiciódelesarmadureshandeserlesques'especifiquenalaDT.Elnombredebarresno
hadesermaiinferioral'especificatalaDT.
Lesbarresnohandetenirdefectessuperficialsniesquerdes.
Lesarmadureshandesernetes,nohandeteniròxidnoadherent,pintura,greixnid'altressubstànciesquepuguinperjudicaral'acer,al
formigóoal'adherènciaentreells.
Ladisposiciódelesarmadureshadepermetreunformigonamentcorrectedelapeça,demaneraquetoteslesbarresquedinrecobertes
deformigó.
Enbarressituadespercapes,laseparacióentreelleshadepermetreelpasd'unvibradorintern.
Laseccióequivalentdelesbarresdel'armaduranohadeserinferioral95,5%delasecciónominal.
Elsempalmamentsentrebarreshandegarantirlatransmissiódeforcesd'unabarraalasegüent,sensequeesprodueixinlesionsenel
formigóproperalazonad'empalmament.
Nohihad'havermésempalmamentsdelsqueconstenalaDToautoritzilaDF.
Elsempalmamentshandequedarallunyatsdeleszonesonl'armaduratreballaalamàximacàrrega.
Elsempalmamentsespodenrealitzarpersolapaopersoldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistènciaalarupturanoinferioraladelamenordelesduesbarresques'uneixeniqueelmovimentrelatiuentreellesnosiguisuperior
a0,1mm.
L'armatdelaferrallas'haderealitzarmitjançantlligatambfilferrooperaplicaciódesoldaduranoresistent.Ladisposiciódelspuntsde
lligathadecomplirl'especificatenl'apartat69.4.3.1del'EHE.
Lasoldaduranoresistent,hadecomplirl'especificatenl'artícle69.4.3.2del'EHE,seguintelsprocedimentsestablertsenlaUNE36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels
diferentsempalmamentsenbarresproperes,hadeseguirlesprescripcionsdel'EHE,al'article69.5.2.
Alessolapesnos'handedisposarganxosnipotes.
L'empalmamentpersoldaduras'hadeferseguintlesprescripcionsdel'article69.5.2.5del'EHEambelsprocedimentsdescritsenlaUNE
36832.
Noespodendisposarempalmamentspersoldaduraaleszonesdefortacurvaturadel'armadura.
Quedaprohibidalasoldadurad'armaduresgalvanitzadesoambrecobrimentsepoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del
fabricant,enqualsevolcas,s'hadecomplirl'especificatenl'artícle69.5.2.6del'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
compactaciódelformigó.
Elsestrepsdepilarsobigueshand'anarsubjectatsalesbarresprincipalsmitjançantunlligatsimpleoaltreprocedimentidoni.Encapcas
espotferambpuntsdesoldaduraquanlesarmaduresestiguinal'encofrat.
Lesarmaduresd'esperahand'estarsubjectadesal'engraellatdelsfonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de colͼlocar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de
tracció,segonss'especificaal'article37.2.4.1delanormaEHE,excepteenelcasd'elementsquehagindequedarsoterrats.
LaDFhad'aprovarlacolͼlocaciódelesarmaduresabansdecomençarelformigonament.
Peraqualsevolclassed'armadurespassives,inclososelsestreps,elrecobrimentnohadeserinferior,encappunt,alsvalorsdeterminats
enlataula37.2.4.delanormaEHE,enfunciódelaclassed'exposicióambientalaqueessotmetràelformigóarmat,segonselqueindica
l'article8.2.1delamateixanorma.
Elssistemesauxiliarsperal'armatdelapeçaformatsperbarresofilferros,encaraquenoformenpartdel'armadura,handecomplirels
recobrimentsmínims,aefectesdegarantirladurabilitatdelapeça.
Distàncialliurearmaduraparament:>=Dmàxim,>=0,80granulatmàxim
(on:Ddiàmetrearmaduraprincipalodiàmetreequivalent)
DistàncialliurebarradoblegadaͲparament:>=2D
Larealitzaciódelsancoratgesdelesbarresalformigó,pelquefaalaforma,posiciódinslapeçaillargàriadelesbarreshadeseguirles
prescripcionsdel'EHE,article69.5.1.
Tolerànciesd'execució:

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Llargàriasolapa:Ͳ0mm,+50mm
Llargàriad'ancoratgeisolapa:Ͳ0,05L(<=50mm,mínim12mm),+0,10L(<=50mm)
Posició:
Ͳ Enseriesdebarresparalͼleles:±50mm
Ͳ Enestrepsicèrcols:±b/12mm
(onbeselcostatmenordelasecciódel'element)
Lestolerànciesenelrecobrimentilaposiciódelesarmadureshandecomplirl'especificatal'UNE36831.
BARRESCORRUGADES:
Espodencolͼlocarencontactetresbarres,comamàxim,del'armaduraprincipaliquatreenelcasdepecescomprimides,formigonades
enposicióvertical,onnosiguinecessarirealitzarempalmamentsenlesarmadures.
Eldiàmetreequivalentdelgrupdelesbarresnohadeserdemésde50mm.(ondiàmetreequivalenteseldelasecciócircularequivalent
alasumadelesseccionsdelesbarresqueformenelgrup).
Silapeçahadesuportaresforçosdecompressióiesformigonaenposicióvertical,eldiàmetreequivalentnohadeserdemésde70mm.
Nos'handesolaparbarresdeD>=32mmsensejustificarsatisfactòriamentelseucomportament.
Elsempalmamentspersolapadebarresagrupadeshandecomplirl'article69.5.2.3del'EHE.
Esprohibeixl'empalmamentpersolapaengrupsdequatrebarres.
Enlazonadesolapaments'hadedisposararmadurestransversalsambseccióigualosuperioralasecciódelabarrasolapadamésgran.
Distàncialliureverticalihoritzontalentre2barresailladesconsecutives:>=Dmàxim,>=1,25granulatmàxim,>=20mm
Distànciaentreelscentresdelsempalmamentsdebarresconsecutives,segonsdirecciódel'armadura:>=longitudbàsicad'ancoratge(Lb)
Distànciaentrelesbarresd'unempalmamentpersolapa:<=4D
Distànciaentrebarrestraccionadesempalmadespersolapa:<=4D,>=Dmàxim,>=20mm,>=1,25granulatmàxim
Llargàriasolapa:axLbneta:
(on:acoeficientindicatenlataula69.5.2.2del'EHE;Lbnetavalordelataula69.5.1.2delaEHE).
MALLAELECTROSOLDADA:
Elempalmamentpersolapademalleselectrosoldadeshadecomplirl'especificatenl'article69.5.2.4del'EHE.
Llargàriadelasolapaenmallesacoblades:axLbneta:
Ͳ Hadecomplir,comamínim:>=15D,>=20cm
(on:aeselcoeficientdelataula69.5.2.2del'EHE;Lbnetavalordelataula69.5.1.4del'EHE)
Llargàriadelasolapaenmallessuperposades:
Ͳ Separacióentreelementssolapats(longitudinalitransversal)>10D:1,7Lb
Ͳ Separacióentreelementssolapats(longitudinalitransversal)<=10D:2,4Lb
2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
Eldoblegatdelesarmaduress'hadeferatemperaturaambient,mitjançantdoblegadoresmecàniquesiavelocitatconstant,ambl'ajutde
mandrí,demaneraqueesgaranteixiunacurvaturaconstantentotalazona.
Nos'hand'adreçarcolzesexceptesiespotverificarquenoesfaranmalbé.
S'handecolͼlocarseparadorsperagarantirelrecobrimentmíniminohandeproduirfissuresnifiltracionsalformigó.Ladisposiciódels
separadorshadecomplirl'especificatenlataula69.8.2del'EHEͲ08
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
prohibeixl'úsdefustaoqualsevolmaterialresidualdeconstrucció(maó,formigó,etc.).Sihandequedarvistos,nopodensermetàlͼlics.
Encasderealitzarsoldaduress'handeseguirlesdisposicionsdelanormaUNE36832ileshand'executaroperarisqualificatsd'acordamb
lanormativavigent.

3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
BARRESCORRUGADES:
kgdepescalculatsegonslesespecificacionsdelaDT,d'acordambelscriterissegüents:
Ͳ Elpesunitariperalseucàlculhadeserelteòric
Ͳ Perapoderutilitzarunaltrevalordiferentdelteòric,call'acceptacióexpressadelaDF.
Ͳ Elpess'obtindràamidantlallargàriatotaldelesbarres(barra+cavalcament)
Ͳ L'escreixd'amidamentcorresponentalsretallsestàincorporatalpreudelaunitatd'obracomaincrementdelrendiment(1,05kgde
barrad'acerperkgdebarraferrallada,dinsdel'elementcompost)
MALLAELECTROSOLDADA:
m2desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaDT.
Aquestcriteriincloulespèrduesiincrementsdematerialcorresponentsaretallsiempalmaments.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
SeguridadestructuralDBͲSE.
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
OPERACIONSDECONTROL:
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Elspuntsdecontrolmésdestacablessónelssegüents:
Ͳ

Recepcióiaprovaciódelinformed'especejamentperpartdelcontractista.

Ͳ

Inspeccióabansdelformigonatdetoteslesunitatsd'obraestructuralsambobservaciódelssegüentspunts:
Ͳ

Tipus,diàmetre,longitudidisposiciódelesbarresimallescolͼlocades.

Ͳ

Rectitud.

Ͳ

Lligamsentrelesbarres.

Ͳ

Rigidesadelconjunt.

Ͳ

Netedatdelselements.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Bàsicamentelcontroldel'execucióestàconfiatalainspeccióvisualdelespersonesquel'exerceixen,amblaqualcosaelseubonsentit,
coneixementstècnicsiexperiènciasonfonamentalsperaconseguirelnivelldequalitatprevist.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
Desautoritzaciódelformigonatfinsquenoesprenguinlesmesuresdecorreccióadequades.

6.2.ENCOFRATS
6.2.1. ENCOFRATSPERALLOSES
0.ͲELEMENTSQUECONTEMPLAELPLEC
G4DCBD02.
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Muntatgeidesmuntatgedelselementsmetàlͼlics,defusta,decartró,oaltresmaterialsqueformenelmotlleons'abocaràelformigó.
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Netejaipreparaciódelpladerecolzament
Ͳ Muntatgeicolͼlocaciódelselementsdel'encofrat
Ͳ Pintatdelessuperfíciesinteriorsdel'encofratambunproductedesencofrant
Ͳ Tapatdelsjuntsentrepeces
Ͳ Colͼlocaciódelsdispositiusdesubjeccióitravament
Ͳ Aplomatianivellamentdel'encofrat
Ͳ Disposiciód'oberturesprovisionalsalapartinferiordel'encofrat,quancalgui
Ͳ Humectaciódel'encofrat,siésdefusta
Ͳ Desmuntatgeiretiradadel'encofratidetotelmaterialauxiliar
Lapartidaincloutoteslesoperacionsdemuntatgeidesmuntatgedel'encofrat.
CONDICIONSGENERALS:
Abansdelsseumuntatges'hauràdedisposard'unprojectedelcindrionhandequedarreflectitscomamínim:
Ͳ Justificaciódelasevaseguretat,límitdelesdeformacionsabansidesprèsdelformigonat
Ͳ Plànolsexecutiusdelcindriielsseuscomponents
Ͳ Plecdeprescripcionstècniquesdelcindriielsseuselementscomperfilsmetàlͼlics,tubs,grapes,etc..
S'hadedisposard'unprocedimentescritperalmuntatgeidesmuntatgedelcindrioapuntalamentonfigurinelsrequisitsperalaseva
manipulació,ajust,contrafletxa,càrregues,desclavamentidesmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions
tècniques.
Elselementsqueformenl'encofratilessevesunionshandesersuficientmentrígidsiresistentsperagarantirlestolerànciesdimensionals
i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonamenticompactació.
Esprohibeixl'úsd'aluminienmotllesquehagind'estarencontacteambelformigó,exceptequanesfacilitialaDFcertificatemèsperuna
entitatdecontrol,conformeelspanellshanrebuttractamentsuperficialqueevitilareaccióambelsàlcalisdelciment
L'interiordel'encofrathad'estarpintatambdesencofrantabansdelmuntatge,sensequehihagiregalims.LaDFhad'autoritzar,encada
cas,lacolͼlocaciód'aquestsproductes.
Eldesencofrantnohad'impedirlaulterioraplicacióderevestimentnilapossibleexecuciódejuntsdeformigonament,especialmentquan
siguinelementsqueposteriorments'hagind'unirperatreballarsolidàriament.
Abansdel'aplicació,esfacilitaràalaDF.certificatonesreflecteixinlescaracterístiquesdeldesencofrantidelspossiblesefectessobreel

formigó
Nos'had'utilitzargasͲoil,greixososimilarscomadesencofrants.S'hand'utilitzarvernissosantiadherentsabasedesiliconesopreparats
d'olissolublesenaiguaogreixosendissolució.
Elsencofratshaurandecomplirlescaracterístiquessegüents:
Ͳ Estanquitatdelsjuntsentrepanells,evitantfuitesd'aiguaobeurada
Ͳ Resistènciaalapressiódelformigófrescialsefectesdelacompactaciómecànica
Ͳ Alineacióiverticalitat,especialmentalcreuamentdepilarsisostres
Ͳ Mantenimentgeomètricdelspanells,motllesiencofrats,ambabsènciad'esbombamentsforadetoleràncies
Ͳ Netejadelescaresinteriorsevitantresiduspropisdel'activitat
Ͳ Mantenimentdecaracterístiquesquepermetintexturesiacabatsespecíficsdelformigó
Had'estarmuntatdemaneraquepermetiundesencofratgefàcil,ques'hadefersensexocsnisotragades.
Hadeportarmarcadal'alçàriaperaformigonar.
Abansdecomençaraformigonar,elcontractistahad'obtenirdelaDFl'aprovacióperescritdel'encofrat.
Elnombredepuntalsdesuportdel'encofratilasevaseparaciódepèndelacàrregatotaldel'element.Hand'anardegudamenttravatsen
totsdossentits.
Elscindriss'estabilitzaranenlesduesdireccionsperaquel'apuntalamentresisteixielsesforçoshoritzontalsproduïtsdurantl'execució
delssostres,podentͲseutilitzarelssegüentsprocediments:
Ͳ Travamentdelspuntalsenambduesdireccionsambtubsoabraçadores,resistintlesempenteshoritzontalsiun2%comamínimde
lescàrreguesverticals
Ͳ Transmissiód'esforçosapilarsomurs,comprovantquedisposendelacapacitatresistentirigidesasuficients
Ͳ Disposiciódetorresdecindriaambduesdireccionsialesdistànciesadients
S'hand'adoptarlesmesuresoportunesperaquèelsencofratsimotllesnoimpedeixinlalliureretracciódelformigó.
Capelementd'obrapodràserdesencofratsensel'autoritzaciódelaDF.
Eldesencofratdecostersverticalsd'elementsdepetitcantell,podràferͲsealstresdiesdeformigonadalapeça,sidurantaquestinterval
nos'hanproduïttemperaturesbaixesod'altrescausesquepuguinalterarelprocedimentnormald'endurimentdelformigó.Elscosters
verticalsd'elementsdegrancantelloelscostershoritzontalsnos'handeretirarabansdelssetdies,amblesmateixessalvetatsanteriors.
LaDFpodràreduirelsplaçosanteriorsquanhoconsiderioportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració
prematurafossingrans,s'handeferassaigsd'informacióquedetermininlaresistènciarealdelformigóperapoderfixarelmomentde
desencofrat.
Nos'handereblirelscoconsodefectesqueespuguinapreciaralformigóaldesencofrar,sensel'autoritzaciódelaDF.
Elsfilferrosiancoratgesdel'encofratquehaginquedatfixatsalformigós'handetallaralrasdelparament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip,
prèviamentalasevautilitzacióal'estructura,pertaldepoderavaluarelseucomportamentdurantl'execució
Sis'utilitzentaulersdefusta,elsjuntsentreaquestshandepermetrel'entumimentdelesmateixesperl'humitatdelregidelformigó,
sensequedeixinfugirpastaobeuradadurantelformigonament,nireprodueixinesforçosodeformacionsanormals.PeraevitarͲhoes
podràautoritzarunsegellantadient
Tolerànciesgeneralsdemuntatgeideformacionsdel'encofratpelformigonament:
Ͳ Movimentslocalsdel'encofrat:<=5mm
Ͳ Movimentsdelconjunt(L=llum):<=L/1000
Ͳ Planor:
Ͳ Formigóvist:±5mm/m,±0,5%deladimensió
Ͳ Perarevestir:±15mm/m
Tolerànciesparticularsdemuntatgeideformacionsdel'encofratperalformigonament:
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
¦¦Replanteigeixos¦Dimensions¦Aplomat¦Horitzontalitat¦
¦¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦¦¦¦
¦¦Parcial¦Total¦¦¦¦
¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲ¦ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ¦
¦Rasesipous¦±20mm¦±50mm¦Ͳ30mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦¦¦¦+60mm¦¦¦
¦Murs¦±20mm¦±50mm¦±20mm¦±20mm¦±50mm¦
¦Recalçats¦±20mm¦±50mm¦Ͳ¦±20mm¦Ͳ¦
¦Riostres¦±20mm¦±50mm¦±20mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦Basaments¦±20mm¦±50mm¦±10mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦Enceps¦±20mm¦±50mm¦±20mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦Pilars¦±20mm¦±40mm¦±10mm¦±10mm¦Ͳ¦
¦Bigues¦±10mm¦±30mm¦±0,5%¦±2mm¦Ͳ¦
¦Llindes¦Ͳ¦Ͳ¦±10mm¦±5mm¦Ͳ¦
¦Cèrcols¦Ͳ¦Ͳ¦±10mm¦±5mm¦Ͳ¦
¦Sostres¦±5mm/m¦±50mm¦Ͳ¦Ͳ¦Ͳ¦
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¦Lloses¦Ͳ¦±50mm¦Ͳ40mm¦±2%¦±30mm/m¦
¦¦¦¦+60mm¦¦¦
¦Membranes¦Ͳ¦±30¦Ͳ¦Ͳ¦Ͳ¦
¦Estreps¦Ͳ¦±50mm¦±10mm¦±10mm¦Ͳ¦
+ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ+
MOTLLESRECUPERABLES:
Elsmotlless'handecolͼlocarbenalineats,demaneraquenosuposinunadisminuciódelasecciódelsnervisdel'estructura.
Nohandetenirdeformacions,cantellstrencatsnifissures.
Eldesmuntatgedelsmotlless'hadefertenintcuradenofermalbéelscantellsdelsnervisformigonats.
Elsmotllesjausatsiquehandeservirperaunitatsrepetides,s'handenetejarirectificar.
FORMIGÓPRETENSAT:
Elsencofratspròximsaleszonesd'ancoratgehandetenirlarigidesanecessàriaperaqueelseixosdelstendonsesmantinguinnormals
alsancoratges.
Elsencofratsimotlleshandepermetrelesdeformacionsdelespecesenellsformigonadesihanderesistirladistribuciódecàrregues
duranteltesatdelesarmaduresilatransmissiódel'esforçdepretesatalformigó.
Eldesmuntatgedelcindriésrealitzaràd'acordambelprogramaprevist,quehauràd'estard'acordambeltesatdelesarmadures.
FORMIGÓVIST:
Lessuperfíciesdel'encofratencontacteamblescaresquehandequedarvistes,handeserllises,senserebavesniirregularitats.
S'handecolͼlocarangularsmetàlͼlicsalesarestesexteriorsdel'encofratoqualsevolaltreprocedimenteficaçperaquelesarestesvives
delformigóresultinbenacabades.
LaDFpodràautoritzarlautilitzaciódemataviusperaaixamfranarlesarestesvives.

2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ

CONDICIONSGENERALS:
Abansdeformigonars'had'humitejarl'encofrat,enelcasquesiguidefustaperevitarqueabsorbeixil'aiguacontingudaalformigó,is'ha
decomprovarlasituaciórelativadelesarmadures,elnivell,l'aplomatilasolidesadelconjunt
Nos'handetransmetreal'encofratvibracionsdemotors.
Lacolͼlocaciódelsencofratss'hadeferdeformaques'evitimalmetreestructuresjaconstruïdes.
Elsubministradordelspuntalshadejustificarigarantirlessevescaracterístiquesilescondicionsenques'hand'utilitzar.
Sil'elements'hadepretensar,abansdeltesats'handeretirarelscostersdelsencofratsiqualsevolelementdelsmateixosquenosigui
portantdel'estructura.
Enelcasqueelsencofratshaginvariatlessevescaracterístiquesgeomètriquesperhaverpatitdesperfectes,deformacions,guerxaments,
etc,nos'handeforçarperaquerecuperinlasevaformacorrecta.
Quanentrelarealitzaciódel'encofratielformigonamentpassinmésdetresmesos,s'hadeferunarevisiótotaldel'encofrat,abansde
formigonar.
Elformigonats'hadeferdurantelperiodedetempsenelqueeldesencofrantsiguiactiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs
d'encofratidesencofrat,aixícomladataenquès'haformigonatcadaelement.
Eldesencofratdel'elements'hadefersensecopsnisotragades.
Eldesencofratidesmuntatgedelcindrinoesrealitzaràfinsqueelformigóassoleixilaresistèncianecessàriaperasuportarambseguretat
isenseexcessivesdeformacionselsesforçosalsqueestaràsotmèsambposterioritat.
Esposaràespecialcuraduranteldesencofratenlaretiradadequalsevolelementquepuguiimpedirellliuremovimentdelesjuntesde
retracció,assentamentodilatacióaixícomdelesarticulacions.
Noesretiraràcappuntalsensel'autoritzacióprèviadelaDF.
Noesdesapuntalaràdeformasobtada,iesprendranprecaucionsqueimpedeixinl'impactedelssotapontsipuntalsalssostres.
ELEMENTSVERTICALS:
Perafacilitarlanetejadelfonsdel'encofrats'handedisposaroberturesprovisionalsalapartinferiordel'encofrat.
S'handepreveurealesparetslateralsdelsencofratsfinestresdecontrolquepermetinlacompactaciódelformigó.Aquestesobertures
s'handedisposarambunespaiamentverticalihoritzontalnomésgrand'unmetro,iestancaranquanelformigóarribialasevaalçària.
Enèpoquesdeventsfortss'hand'atirantarambcablesocordeselsencofratsdelselementsverticalsd'esveltesamésgrande10.
ELEMENTSHORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que,
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
milͼlèsimadelallum.
Elspuntalsescolͼlocaransobresolesderepartimentquanestransmetincàrreguesalterrenyoasostresalleugerits.Quanaquestestiguin
sobreelterrenycalasegurarquenoassentaran.
Elspuntalss'handetravarenduesdireccionsperpendiculars
Elspuntalshandepodertransmetrelaforçaquerebinipermetrefinalmentundesapuntalatsenzill
Alspontss'hauràd'assegurarquelesdeformacionsdelcindridurantelformigonatnoafectinegativamentaaltrespartsdel'estructura
executadesambanterioritat.

Enèpoquesdeplugesfortess'hadeprotegirelfonsdel'encofratamblonesimpermeabilitzadesoplàstics.
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
m2desuperfícieamidadasegonslesespecificacionsdelaDTiqueestrobiencontacteambelformigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonadesperaformigóvist,comaramataviusoaltressistemes,aixícomlarecollida,netejaicondicionamentdelselementsutilitzats.
Lasuperfíciecorresponentaforatsinteriorss'hadededuirdelasuperfícietotald'acordambelscriterissegüents:
Ͳ Obertures<=1m2:Noesdedueixen
Ͳ Obertures>1m2:Esdedueixel100%
Alsforatsquenoesdedueixin,l'amidamentincloul'encofratnecessariperaconformarelperímetredelsforats.EncasdededuirͲseel
100%delforat,calamidartambél'encofratnecessariperaconformarelperímetredelsforats.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
RealDecreto1247/2008,de18dejulio,porelqueseapruebalaInstruccióndeHormigónEstructural(EHEͲ08).
*Ordende6defebrerode1976porlaqueseapruebaelPliegodeprescripcionestécnicasgeneralesparaobrasdecarreterasypuentes
(PG3/75)PARTIDESD'OBRAD'EDIFICACIÓ

6.3.INSTALͼLACIONSELÈCTRIQUES
6.3.1. TUBS,CANALS,SAFATESICOLUMNESPERAMECANISMES
6.3.1.1. TUBSFLEXIBLESICORBABLESNOMETÀLͼLICS
1.ͲDEFINICIÓICONDICIONSDELESPARTIDESD'OBRAEXECUTADES
Tubflexiblenometàlͼlic,definsa250mmdediàmetrenominal,colͼlocat.
S'hanconsideratelstipusdetubssegüents:
Ͳ TubsdePVCcorrugats
Ͳ TubsdePVCfolrats,deduescapes,semillisal'exterioricorrugadalainterior
Ͳ Tubsdemateriallliured'halògens
Ͳ Tubsdepolipropilè
Ͳ Tubsdepolietilèdeduescapes,corrugadal'exteriorillisalainterior
S'hanconsideratelstipusdecolͼlocaciósegüents:
Ͳ Tubscolͼlocatsencastats
Ͳ Tubscolͼlocatssotapaviment
Ͳ Tubscolͼlocatssobresostremort
Ͳ Tubscolͼlocatsalfonsdelarasa
L'execuciódelaunitatd'obraincloulesoperacionssegüents:
Ͳ Replanteigdeltraçatdeltub
Ͳ L'estesa,fixacióocolͼlocaciódeltub
Ͳ Retiradadel'obradelesrestesd'embalatges,retallsdetubs,etc.
CONDICIONSGENERALS:
Eltubnopottenirempalmamentsentreelsregistres(caixesdederivació,pericons,etc.),nientreaquestsilescaixesdemecanismes.
S'hadecomprovarlaregularitatsuperficialil'estatdelasuperfíciesobrelaquès'had'efectuareltractamentsuperficial.
Tolerànciesd'instalͼlació:
Ͳ Penetraciódelstubsdintrelescaixes:±2mm
ENCASTAT:
Eltubs'hadefixaralfonsd'unaregataobertaalparament,cobertaambguix.
Recobrimentdeguix:>=1cm
SOBRESOSTREMORT:
Eltubhadequedarfixatalsostreorecolzatenelcelras.
MUNTATASOTAD'UNPAVIMENT
Eltubhadequedarrecolzatsobreelpavimentbase.
Hadequedarfixatalpavimentbaseambtocsdemortercadametre,comamínim.
CANALITZACIÓSOTERRADA:
Eltubhadequedarinstalͼlatalfonsderasesreblertesposteriorment.
Eltubnopottenirempalmamentsentreelsregistres(caixesdederivació,pericons,etc.),nientreaquestsilescaixesdemecanismes.
Nombredecorbesde90°entredosregistresconsecutius:<=3
Distànciaentreeltubilacapadeprotecció:>=10cm
Fondàriadelesrases:>=40cm
Penetraciódeltubdinsdelspericons:10cm
Tolerànciesd'execució:
Ͳ Penetraciódeltubdinsdelspericons:±10mm
Pàgina84|85



PROJECTECONSTRUCTIUDEL’ADEQUACIÓDELAURBANITZACIÓDEMASISAAC
T.M.dePalauͲSaverdera(AltEmpordà)




DOCUMENTNÚMERO3:PLECDECONDICIONS


2.ͲCONDICIONSDELPROCÉSD'EXECUCIÓ
CONDICIONSGENERALS:
AbansdecomençarelstreballsdemuntatgeesfaràunreplanteigpreviqueseràaprovatperlaDF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en
generaltotselsaccessorisqueintervenenenlacanalitzacióhandeserelsadequatsaltipusicaracterístiquesdeltubacolͼlocar.
S'hadecomprovarquelescaracterístiquesdelproducteacolͼlocarcorresponenalesespecificadesalaDTdelprojecte.
Elstubss'hand'inspeccionarabansdelasevacolͼlocació.
Lasevainstalͼlaciónon'had'alterarlescaracterístiques.
Uncopacabadeslestasquesdemuntatge,esprocediràalaretiradadel'obradelesrestesd'embalatges,retallsdetubs,etc.
CANALITZACIÓSOTERRADA:
EltubhadequedaralineatenelfonsdelarasanivellantͲloambunacapadesorragarbejadainetejantͲladepossiblesobstacles(pedra,
runa,etc.)
Sobrelacanalitzaciós'hadecolͼlocarunacapaocobertad'avísiprotecciómecànica(maons,plaquesdeformigó,etc.).
3.ͲUNITATICRITERISD'AMIDAMENT
mdellargàriainstalͼlada,amidadasegonslesespecificacionsdelprojecte,entreelseixosdelselementsodelspuntsperconnectar.
Lainstalͼlacióincloulesfixacions,provisionalsquanelmuntatgeésencastatidefinitivesenlarestademuntatges.
Aquestcriteriincloulespèrduesdematerialcorresponentsaretalls.
4.ͲNORMATIVADECOMPLIMENTOBLIGATORI
NORMATIVAGENERAL:
RealDecreto842/2002de2deagosto,porelqueseapruebaelReglamentoElectrotécnicodeBajaTensión.REBT2002.
UNEͲEN50086Ͳ1:1995Sistemasdetubosparalaconduccióndecables.Parte1:Requisitosgenerales.
UNEͲEN 50086Ͳ2Ͳ2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2Ͳ1: Requisitos particulares para sistemas de tubos
curvables.
UNEͲEN 50086Ͳ2Ͳ3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2Ͳ1: Requisitos particulares para sistemas de tubos
flexibles.
CANALITZACIÓSOTERRADA:
UNEͲEN 50086Ͳ2Ͳ4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2Ͳ4: requisitos particulares para sistemas de tubos
enterrados.
5.ͲCONDICIONSDECONTROLD'EXECUCIÓIDEL'OBRAACABADA
CONTROLD'EXECUCIÓ.OPERACIONSDECONTROL:
Lestasquesdecontrolarealitzarsónlessegüents:
Ͳ

Comprovaciódelacorrectaimplantaciódelescanalitzacionssegonseltraçatprevist.

Ͳ

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels

Ͳ

Verificarlacorrectasuportacióil'úsdelsaccessorisadequats.

Ͳ

VerificarelgraudeproteccióIP

Ͳ

Verificarelsradisdecurvatura,comprovantquenoesprovoquenreduccionsdesecció.

Ͳ

Verificarlacontinuïtatelèctricaacanalitzacionsmetàlͼliquesilasevaposadaaterra.

Encasd'incomplimentdelaNormativavigent,esprocediràalasevaadequació.
Encasdedeficiènciesdematerialoexecució,esprocediràd'acordambelquedeterminilaDF.

PalauͲSaverdera,maigde2021

L’EnginyerautordelProjecte:

MarcCucurellaiVilà
EnginyerTècnicd’ObresPúbliques
Colͼlegiat12.216






conductorsinstalͼlats.

Ͳ

Verificarlanoexistènciad'encreuamentsiparalͼlelismesambd'altrescanalitzacionsadistànciesinferiorsal'indicatalR.E.B.T.

Ͳ

Verificarelcorrectedimensionamentdelescaixesdeconnexióil'úsdelsaccessorisadequats.

Ͳ

Verificarlacorrectaimplantacióderegistresperaunmantenimentcorrecte.

CONTROLDEL'OBRAACABADA.OPERACIONSDECONTROL:
Ͳ

Informeambelsresultatsdelscontrolsefectuats.

CRITERISDEPRESADEMOSTRES:
Esverificaràpermostreigdiferentspuntsdelainstalͼlació.
INTERPRETACIÓDERESULTATSIACTUACIONSENCASD'INCOMPLIMENT:
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