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1.- Antecedents. 
 
Durant els darrers anys, el municipi ha vingut realitzant diferents actuacions en la xarxa 
d’abastament i de distribució d’aigua potable, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i 
racionalitzar-ne el consum.  
 
D’entre les actuacions realitzades, destaca la construcció d’una planta potabilitzadora i la 
instal·lació d’arquetes de mesura en les escomeses domiciliàries de diferents parts del municipi. 
 
En aquest document, es projecta continuar amb la instal·lació d’arquetes de mesura, 
mitjançant una tercera fase que preveu la instal·lació de 85 noves arquetes. 
 
 
1.1.- Titular. 
 
Es redacta el presetn projecte a petició de l’excel·lentíssim Ajuntament de Miralcamp, les 
dades del qual són les següents: 

 
Titular:   Ajuntament de Miralcamp 
Domicili:   Av. Països Catalans nº 1 
Telèfon:   973.601.701 
Fax:   973.710.102 
Representant legal: Carme Ribes Llordés 

 
 
1.2.- Emplaçament. 
 
En aquesta tercera fase, es preveu la instal·lació d’’arquetes de mesura en la zona del Pla de 
Dalt i una part del Grup Bellavista, afectant els següents carrers: 
 

− Carrer de Sant Jordi. 
− Carrer de Josep Pla. 
− Carrer de la Pau. 
− Carrer Gaudí. 
− Carrer de Ponent. 
− Carrer de Rafael Casanoves. 
− Carrer de Josep Verge i Puig. 
− Carrer de Lluís Companys 
− Carrer de Josep Carreras i Solé 
− Passeig de Bellavista. 
− Carrer de la Pineda. 
− Travesseres de Bellavista. 

 
Als plànols s’ha detallat l’emplaçament i les zones del municipi en les que s’actuarà. 
 
2.- Objecte del projecte. 
 
L’objecte del present projecte és la instal·lació d’arquetes de mesura per a l’aigua potable, 
intercalades en les escomeses d’aigua domiciliàries existents, en una part del muncipi. En fases 
posteriors, es completarà el total d’arquetes, així com la instal·lació de comptadors volumètrics. 
 
Amb això es pretén, donar una pauta a seguir a la propietat i a les empreses adjudicatàries per 
a la realització de la instal·lació, tal i com s’indica en el  projecte i pel que en el seu dia pugui 
determinar el Director tècnic de l’obra. 
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3.- Estat actual. 
 
En els plànols del present projecte, es detalla la xarxa de subministrament d’aigua potable 
existent. Aquesta xarxa, està constituïda per canonades de diferents diàmetres i materials, entre 
els quals trobem el polietilè, el PVC i el fibrociment.  
 
Molts dels subministres domiciliaris, tenen l’escomesa d’aigua potable connectada directament 
a la xarxa de distribució, sense que hi hagi cap arqueta que permeti la instal·lació de 
comptadors i aixetes de pas. 
 
En aquesta tercera fase, únicament es preveu la instal·lació d’arquetes noves, deixant per a 
fases posteriors l’actuació sobre els subministres que disposin d’arqueta (s’haurà de valorar si es 
poden aprofitar o si s’hauran de substituir). 
 
Donada l’antiguitat de la xarxa de distribució, es preveu trobar escomeses domiciliàries de tots 
els tipus i materials. En cada cas s’haurà de valorar si es substitueix tota l’escomesa o únicament 
s’intercal·la l’arqueta. 
 
 
4- Proposta. 
 
La proposta plantejada en el present projecte, preveu la instal·lació d’arquetes per a 
comptadors via ràdio, de les següents característiques: 
 
Materials: 
 

− Arqueta fabricada en HDPE amb fibra de vidre. 
− Tapa fabricada en composite d’alta resistència, segons UNE-EN124 B-125, per a 

instal·lació en voreres, zones peatonals i d’estacionament de vehicles. 
 
Aïllament: 
 

− L’arqueta ha d’incorporar peces d’aïllament (poliestirè expandit i moldejat), tant en la 
part inferior de la tapa com en els laterals de arqueta. 

 
Dimensions:  
 

− Les dimensions mínimes són de 400 mm de llarg, 215 mm d’ample i 220 mm d’altura. 
 
L’arqueta ha de portar incorporats els següents elements: 
 

− Vàlvula d’entrada de pas lineal DN20, amb racords de connexió a canonada de PE, 
PVC o metàl·lica de DN20 ó DN25. 

− Suport de fosa per a comptador de 13-15-20 mm. 
− Racors precintables per a instal·lació de comptador. 
− Carret desmuntable per al seu funcionament, mentre no s’instal·li el comptador. 
− Vàlvula de sortida pas lineal DN20 amb vàlvula de retenció incorporada i racords de 

connexió a canonada de PE, PVC o metàl·lica de DN20 ó DN25. 
 
Tots els elements de l’arqueta hauran de ser metàl·lics, de primera qualitat i de marques 
reconegudes. 
 
La instal·lació de l’arqueta, comprèn les següents unitats d’obra: 
 

1. Tall del paviment amb disc d’un quadrat de 1 m x 1 m. 
2. Demolició d’un metre quadrat de paviment. 
3. Excavació d’un pou aïllat de 1 metre cúbic. 
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4. Collarí de fosa de diferents diàmetres (d’acord amb plànol de xarxa d’aigua existent) 
per a connexió a canonada principal, accessoris i tres metres de tub de PE de DN20 i 
PN10. 

5. Instal·lació d’arqueta amb connexió a canonades d’entrada i sortida amb accessoris. 
6. Rebliment i piconatge de pou. 
7. Solera de formigó. 
8. Paviment de panot. 

 
Per a tots aquells treballs no previstos, s’utilitzaran els preus de referència establerts per l’ITEC. 
 
 
5.- Pressupost. 
 
El pressupost previst per a la instal·lació d’arquetes de mesura d’aigua potable és de: 
 
           Pressupost d’execució material :      23.380,48 € 
   Despeses generals 13%:        3.039,46 € 
   Benefici industrial 6%:         1.402,83 € 
  
   Subtotal:        27.822,77 € 
 
   IVA 21%          5.842,78 € 
 
  TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE:      33.665,55 € 
 
 
El pressupost d’execució per contracte, puja la quantitat de TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS. 
 
 
6.- Classificació del contractista. 
 
Atès l’import de les obres,  no es requereix de classificació específica del contractista per a la 
seva execució. Tot i l’anterior, es podrà acreditar la solvència tècnica i econòmica, mitjançant 
la classificació següent: 
 

− Grup:   E (Hidràuliques) 
− Subgrup: 7 (Obres hidràuliques sense qualificació específica). 
− Categoria: 1 (Quantia inferior o igual a 150.000 €) 

 
 
7.- Termini d’execució. 
 
El termini  previst d’execució de les actuacions és de dos mesos. 
 
  
 
 
El tècnic del Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
 
 
 
 
 
David Palou i Lamarca 
Miralcamp, setembre de 2019 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



Instal·lació d´arquetes fase 3

PRESSUPOST Data: 13/09/19 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2901-19

Capítol 01 Arquetes F3

1 AR25R14R u Arqueta per a comptador. Inclou: 267,64 85,000 22.749,40

Arqueta per a comptador. Inclou:
- Tall de paviment.
- Demolició de paviment de panot o formigó.
- Excavació.
- Transport i gestió de terres i runes.
- Connexió a la xarxa existent amb collarí de fosa.
- Arqueta equipada i amb tapa, tipus RCF4025S de Accysa (Inclou
arqueta, clau d'antrada, suport comptador, retenció, clau de sortida i
pont per a comptador).
- Instal·lació d'arqueta i connexionat amb accessoris metàl·lics.
- Reblert i piconatge.
- Solera de formigó.
- Paviment de panot o formigó. (P - 3)

2 AR2514R2 u Partida alçada a justificar en actuacions no previstes. 431,08 1,000 431,08

Partida alçada a justificar en actuacions no previstes. (P - 1)

3 AR2514R3 u Partida alçada a justificar en seguretat i salut. 200,00 1,000 200,00

Partida alçada a justificar en seguretat i salut. (P - 2)

TOTAL Capítol 01.01 23.380,48

EUR



Instal·lació d´arquetes fase 3

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 23.380,48

13 % Despeses generals SOBRE 23.380,48....................................................................... 3.039,46

6 % Benefici industrial SOBRE 23.380,48............................................................................ 1.402,83

Subtotal 27.822,77

21 % IVA SOBRE 27.822,77................................................................................................. 5.842,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 33.665,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )
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PLEC DE CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la 
seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir 
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del 
formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol 
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 
realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de 
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni 
per al curat.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310500,B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o 
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
- De pedra calcària  
- De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien 
a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
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Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 
l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% 
en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-
1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir 
el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es 
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és 
àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
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¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o 
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 
classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 
residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física 
o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al 
lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de 
la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
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Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la 
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres 
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 
dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 
toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
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     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi 
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal 
de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 
l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui 
el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de 
l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 
de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant 
assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 
verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al 
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves 
fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
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- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 
específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de 
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 
<= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin 
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de 
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb 
aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però 
sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o 
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits 
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota 
l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 
següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva 
composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i 
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en 
un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats 
de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió 
del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
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Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o 
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
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En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i 
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del 
clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de 
la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma 
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons 
el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 
80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
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Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 
resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació 
com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control 
de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques 
i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els 
components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
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- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer 
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques 
i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, 
d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa 
per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 
Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 
fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 
precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que 
el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de 
la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer 
en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès 
a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació 



Projecte per a la instal·lació d’arquetes d’aigua potable (Fase 3)                                                          

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
C/ Prat de la Riba nº 1, 25230-Mollerussa 

Tel. 973.71.13.13 - Fax. 973.60.04.77 

 

de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a 
ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i 
la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en 
el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris.  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
   
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per 
òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats 
menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç amarada en pasta CL 90  
- Calç aèria CL 90  
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5  
CALÇ AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat 
justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes  
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes  
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2  
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2%  
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
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Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat 
sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en 
la norma UNE-EN 196-2)  
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis 
pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. 
Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no 
experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat 
per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades 
oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones 
y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, 
especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i 
exteriors i altres productes de construcció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de 
característiques.  
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de 
qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
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     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials.  
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions 
exigides.  
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes 
característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la 
designació concreta.  
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per 
assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.  
Els assaigs de recepció han de ser els següents:  
- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)  
- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  
- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)  
- Finor de molta (UNE-EN 459-2)  
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.  
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que 
exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs 
de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al 
menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho 
sol·licita.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 
especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté 
apareix en estat grumollós o aglomerat.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 
de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
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- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 
pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al 
formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-
80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 
de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 
tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi 
a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i 
complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors 
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de 
ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-
W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos 
especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
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- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-
08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 
superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
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¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 
formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 
8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la 
mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 
450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o 
altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 
relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com 
a mínim:  
- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant 
com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. 
Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 
3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 
a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la 
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 
amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre 
de plantes <= 2 
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- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els 
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per 
al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci 
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor 
de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 
metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb 
llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi 
adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es 
realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies 
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, 
i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència 
fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb 
aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 
resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig 
granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 
temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 
prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati 
i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  
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Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a 
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada 
una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 
l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per 
objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, 
amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia 
molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, 
s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 
interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de 
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència 
de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada 
que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
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Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 
28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben 
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó 
corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 
característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a 
l'exigida. En altre cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir 
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no 
podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els 
corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics 
(UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La 
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana 
del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà 
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé 
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al 
preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de 
les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i 
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en 
qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per 
un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula 
de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
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El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, 
que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i 
fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a 
resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a 
forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a 
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets 
situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 
càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a 
ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics 
i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden 
presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius 
en dispersió millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
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El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una 
resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i 
la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha 
de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de 
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, 
envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 
granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit 
i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components 
de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 
porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les 
disposicions que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 
13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions 
inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 



Projecte per a la instal·lació d’arquetes d’aigua potable (Fase 3)                                                          

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
C/ Prat de la Riba nº 1, 25230-Mollerussa 

Tel. 973.71.13.13 - Fax. 973.60.04.77 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros 
para albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el 
moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès 
de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les 
propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es 
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les 
proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
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- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-
4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir 
la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la 
UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions 
de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E11300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 
pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de 
qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents 
tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
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En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 
3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals 
superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de 
dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 
CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o 
Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els 
requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació 
de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 
anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els 
valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, 
incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-
EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 
3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
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          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el 
material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, 
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest 
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de 
la norma UNE-EN 1339.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de 
complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels 
resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie 
no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a 
l'especificat.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 
trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants 
i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les 
classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 
d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 
vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 
estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 
d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per 
tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherència satisfactoria.  
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Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 
produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 
degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 
tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir 
amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 
relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 
reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió 
del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 
recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 
900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general 
han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 
condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la 
pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir 
a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, 
ni altres defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
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En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 
arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides 
amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-
EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 
1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus 
de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 
sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 
zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la 
cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 
colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces 
que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les 
indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  



Projecte per a la instal·lació d’arquetes d’aigua potable (Fase 3)                                                          

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
C/ Prat de la Riba nº 1, 25230-Mollerussa 

Tel. 973.71.13.13 - Fax. 973.60.04.77 

 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del 
plec.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent 
certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça 
assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en 
cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB14600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a 
pressió a temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, 
esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una 
separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el 
marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no 
n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que 
indicarà la llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva 
aptitud per a ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, 
Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 
g/10 min 
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- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 
g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
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¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la 
deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 
nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària 
de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
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UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 
suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible 
les dades següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret 
- Per a tubs dn>32 mm 
     - Diàmetre exterior nominal, dn 
     - SDR 
- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la 
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1405. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 
derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1405. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i 
no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en 
cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 

 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A8B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar 
entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 
resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia 
del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E936 -  SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93618B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 
cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
E9 -  PAVIMENTS 
 
E9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9E1131N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 
cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 
cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i 
s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament 
definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no 
excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o 
forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la 
base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h 
a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de 
la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
  
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 
 
EJM -  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
 
EJMA -  ARMARIS PER A COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJMAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armari metàl·lic amb porta, per a instal·lació de comptador d'aigua, muntat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF.  
L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament pels punts previstos a la DT del 
fabricant.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 
aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del armari corresponen a les 
especificades al projecte.  
Un cop instal·lat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
F -  TIPOLOGIA F 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219FFC0,F2194JF1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 
delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 
resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al 
replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 
de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, 
s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222H422. 
 



Projecte per a la instal·lació d’arquetes d’aigua potable (Fase 3)                                                          

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
C/ Prat de la Riba nº 1, 25230-Mollerussa 

Tel. 973.71.13.13 - Fax. 973.60.04.77 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de 
la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en 
el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 
forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 
DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per 
la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  



Projecte per a la instal·lació d’arquetes d’aigua potable (Fase 3)                                                          

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
C/ Prat de la Riba nº 1, 25230-Mollerussa 

Tel. 973.71.13.13 - Fax. 973.60.04.77 

 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt 
de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses 
de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui 
un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada 
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es 
doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-
la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa 
de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 
els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 
maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de 
serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-
lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, 
si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
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OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228AP0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària 
amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 
Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 
d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501).  
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RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del 
tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona 
alta ha de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de 
materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no 
ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'addient.  
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, 
ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys 
a la canonada instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació 
i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir 
a la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys.  
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Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha 
de crear entre ells una superfície contínua de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està 
inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que 
presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a 
l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en 
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície 
màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 
(ASTM D 30-17).  
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-
103).  
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals 
com a màxim.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de 
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm 
dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la 
base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual 
té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials 
com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 
100 % de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la 
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 
replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 
cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 
inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà 
les limitacions establertes al plec de condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada 
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la 
seva obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   
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____________________________________________________________________________ 
 
   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2412035. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 
construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu 
de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 
resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 
llicència d'obra 
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la 
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 
també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 
criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
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El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que 
s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
  
____________________________________________________________________________ 
 
   
FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB14655. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió 
i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, 
col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
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S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 
temperatura de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a 
temperatures fins a 40°C  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada 
en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden 
donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg 
del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 
col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de 
la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es 
considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 
DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 
mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que 
pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus 
d'unió definit per a la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que 
transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una 
temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 
s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han 
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.  
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Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, 
canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els 
moviments axials de dilatació.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de 
riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 
cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, 
els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos 
de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 
transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 
verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 
lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 
l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 
contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot 
fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 
lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 
col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles 
per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 
repercussió de les peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les 
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 
previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  
- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 
realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot 
el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  
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Introducción 
. 

El desarrollo de los trabajos se ha realizado en la Dirección Comercial, encargando la 
redacción del documento a la División de Normativa y Homologación, y contando con la 
colaboración de fabricantes de contrastada experiencia en los componentes que conforman 
la acometida. 

El presente documento incorpora los avances surgidos en el mercado en cuanto al diseño 
de los componentes que son instalados en las acometidas de abastecimiento de agua para 
consumo humano. 

El documento ha quedado estructurado en cuatro Capítulos y tres Anexos, de Normativa 
Citada, Planos y Fichas Técnicas. 

En el Capítulo I: Condiciones generales, se describe el objeto y ámbito de aplicación de esta 
Especificación y se incluyen una serie de definiciones de los principales conceptos de 
aplicación en este documento. 

En el Capítulo II: Componentes de la acometida, se detallan los distintos elementos que 
componen una acometida, definiendo sus características técnicas. 

En el Capítulo III: Dimensionamiento de la acometida, se determina el diámetro de la 
acometida en función del caudal de cálculo. 

El Capítulo IV: Instalación de la acometida, incluye consideraciones relativas a la ejecución 
de la acometida referentes a la instalación de los distintos componentes, el relleno y 
reposición del pavimento, el mantenimiento y la reparación de la misma. 

Completando la “Especificación Técnica de Acometidas de Agua para Consumo Humano. 
Versión 2011” se incluyen tres Anexos. El Anexo 1. Normativa Citada, de los distintos textos 
normativos y legislativos de referencia para la elaboración del documento. El Anexo 2. 
Planos, descriptivos de la ejecución de acometidas y el Anexo 3. Fichas Técnicas, de los 
componentes de la acometida en las que se resumen las características técnicas de los 
mismos. 
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I Condiciones generales 

I.1 Objeto 

La “Especificación Técnica de Acometidas de Agua para Consumo Humano. Versión 2011” 
tiene por objeto determinar las características que han de cumplir todos los elementos que 
constituyen la acometida, determinar el diámetro nominal de la misma y su modo de 
ejecución. 

La elaboración de la presente Especificación Técnica se ha realizado conforme a lo 
establecido en las leyes, reales decretos, decretos, órdenes y normas técnicas vigentes de 
ámbito internacional, europeo, nacional, autonómico y local, que aparecen detalladas en el 
Anexo 1 de Normativa Citada. 

I.2 Ámbito de aplicación 

Esta Especificación Técnica será de aplicación a todas las acometidas de abastecimiento de 
agua para consumo humano   

I.3 Definiciones 

A los efectos de aplicación de ésta Especificación, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones, que con carácter general, han sido extraídas de las normas UNE-EN 805:2000, 
UNE-EN 1074-1:2001 y UNE-EN 1074-2:2001. 

- Diámetro nominal. DN. 
Designación alfanumérica de la dimensión de los componentes utilizada como referencia. 
Incluye las letras DN seguidas de un número entero adimensional, que está relacionado con 
las dimensiones reales, en milímetros, del taladro o del diámetro exterior de las conexiones 
de los extremos. 

- Diámetro de la acometida. 
Diámetro interior de la tubería de la acometida medido en milímetros. 
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- Coeficiente de caudal. Kv. 
Coeficiente igual al caudal volumétrico, medido en metros cúbicos por hora, de agua a una 
temperatura entre 5 ºC y 40 ºC, que pasa a través de la válvula y produce una pérdida de 
presión estática de 1 bar. 

- Presión de diseño. DP. 
Presión máxima de funcionamiento de la red o de la zona de presión, fijada por el 
proyectista, considerando futuras ampliaciones pero excluyendo el golpe de ariete. 

- Presión máxima de diseño. MDP. 
Presión máxima de funcionamiento de la red o de la zona de presión, fijada por el 
proyectista, considerando futuras ampliaciones e incluyendo el golpe de ariete. 

- Presión de funcionamiento admisible. PFA. 
Presión hidrostática máxima que un componente es capaz de soportar de forma permanente 
en servicio. 

- Presión máxima admisible. PMA. 
Presión dinámica máxima, incluido el golpe de ariete, que un componente es capaz de 
resistir en servicio. 

- Presión de ensayo admisible. PEA. 
Presión hidrostática máxima que puede resistir un componente instalado recientemente, 
durante un periodo de tiempo relativamente corto, para asegurar la integridad y estanquidad 
de la conducción. 

- Presión nominal. PN. 
Designación alfanumérica utilizada como referencia, y que se relaciona con una 
combinación de características mecánicas y dimensionales de un componente del sistema 
de tuberías. Incluye las letras PN seguidas de un número adimensional. 

La relación entre la presión normalizada (PN) y las presiones relativas a los componentes 
(PFA, PMA, PEA) se especifican en las Normas del producto, en su defecto se considera PN 
≥ PFA, requiriendo que PFA ≥ DP. 

- Válvula de paso integral. 
Válvula con un diámetro de asiento que no sea inferior al 90% del diámetro nominal interior 
del extremo del cuerpo, según norma UNE-EN 1074-2:2001. 
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II Componentes de la acometida 

Se denomina acometida de agua al conjunto de elementos interconectados que unen la red 
de distribución con la instalación de un cliente. Su función es el suministro de agua en las 
condiciones contratadas. 

Los componentes de los elementos de acometidas que estén en contacto con el agua de 
consumo humano deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. 

Ninguno de los componentes en contacto con el agua de consumo humano debe producir 
alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de 
las aguas, aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que éstas 
hayan podido ser sometidas. 

Si el contacto del agua con los componentes se produce a través de una protección, ésta 
deberá cumplir los criterios anteriormente establecidos. 

II.1 Descripción general 

Las acometidas objeto de esta Especificación Técnica son las de diámetro nominal 20, 30, 
40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 y 250 mm. 

La acometida estará constituida por los siguientes componentes: 

- Pieza de injerto en la red de distribución. 
Enlaza la propia acometida con la red de distribución, aporta el necesario refuerzo 
estructural a la conducción y da estanquidad al conjunto. 

- Pieza de toma. 

Es el elemento de unión entre la pieza de injerto y la tubería de suministro. 
 
- Tubo. 
Es la conducción de enlace entre la red de distribución y el punto de suministro del cliente. 
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- Llave de corte en acera. 
Permite el aislamiento entre la red de distribución y el conjunto de medida. Su instalación 
será obligatoria, excepto en los siguientes casos: 

o Que la tubería general discurra bajo la acera, en cuyo caso la llave de corte 
será la propia pieza de toma, que se instalará en sentido horizontal, con la 
correspondiente arqueta integral y un prolongador con tubo protector para su 
maniobra. 

o Previa autorización de los Servicios Técnicos , en el caso 
de instalar el conjunto de medida en arqueta, según se determina en el 
apartado IV.6 Instalación de la llave de corte en acera. 

Su ubicación se realizará fuera de la calzada y lo más próxima posible a la red de 
distribución. 

- Arqueta integral. 
Permite el alojamiento y maniobra de la llave de corte en acera. 

- Alojamiento del conjunto de medida. 
Aloja y protege el conjunto de medida constituido por la llave de entrada, contador único o 
contador principal y llave de salida. 

- Llave de entrada al contador. 
Une la tubería con el contador. Sus funciones son de aislamiento y condena provisional. 

- Contador único o contador principal (contador). 
Su función es medir el agua suministrada. 

- Llave de salida del contador. 
Se sitúa a continuación del contador. Sus funciones son: cortar el suministro, impedir la 
circulación de agua en sentido contrario, medir la presión, comprobar el funcionamiento del 
contador y purgar la instalación. 

Se denomina biacometida a dos suministros contiguos, que requieran acometidas de 20 
mm, donde la distancia entre los armarios, ubicados en la fachada o cerramiento, sea igual o 
inferior a 10 m. En este caso, se admitirá con carácter excepcional, y previa autorización de 
los Servicios Técnicos , un único injerto en la red de distribución, de 
diámetro nominal 40 mm, de la que derivará cada una de las acometidas y que dispondrán 
de sus respectivas llaves de corte en acera. 
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II.2 Pieza de injerto  

II.2.1 Diseño funcional y tipos 

Las piezas de injerto a la red de distribución serán collarines de dos o tres sectores, con 
derivaciones roscadas o en bridas normalizadas, y deberán ser como mínimo, de PN 16. 

La estanquidad se consigue mediante junta de elastómero en toda la superficie interior de la 
pieza, provista de junta tórica en la zona del taladro y mediante el apriete de tornillos en 
sentido transversal a la tubería de la red de distribución, que comprimen las juntas de 
elastómero interiores a los sectores. 

La conexión de la pieza de injerto con la pieza de toma podrá ser: 

- Roscada, rosca exterior cónica y rosca interior cilíndrica según norma UNE-EN 
10226-1:2004. 

- Embridada conforme norma UNE-EN 1092-2: 1998. 

4
1

2

3  

Fig 1. Pieza de injerto dos sectores derivación roscada 

Elementos de la Pieza de Injerto Materiales 

1. Junta de estanquidad Etileno-Propileno-Dieno (EPDM) 

2. Tornillería de anclaje Acero Inoxidable 

3. Sector de la pieza de injerto Fundición nodular 

4. Tubo de red de distribución  
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Los tipos y dimensiones son variables en función de los diámetros de la red de distribución y 
de la acometida, así como del material del tubo objeto del injerto, y serán como se definen 
en la tabla siguiente: 

Tabla  1 Pieza de Injerto según diámetro de la acometida y el material de la red de distribución 

Material red de 
distribución  

Diámetro de acometida (mm) 

20-30-40-50-65 ≥ 80 

Fundición 
nodular 

Collarín de toma de dos 
sectores con derivación 

roscada 

Collarín de toma 
de dos sectores 
con derivación 

brida 

Otros 
materiales 

Collarín de toma de tres 
sectores con derivación 

roscada 

Collarín de toma 
de dos sectores 
con derivación 

brida 
 
Cuando el diámetro o las características técnicas de la tubería de la red de distribución no 
permitan utilizar las piezas de injerto reseñadas, los Servicios Técnicos  
determinarán el sistema para ejecutar el injerto de la acometida en la tubería de distribución. 

Para definir totalmente la pieza de injerto será necesario el diámetro nominal de la tubería 
de distribución (diámetro de la abrazadera), el diámetro de la rosca o brida, el diámetro de la 
acometida y el nº de sectores. El diámetro de la rosca o brida es función del diámetro de la 
acometida, siendo suficiente con determinar uno de ellos. 

Cualquier otro diseño o variación del mismo deberá ser debidamente justificado por el 
fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos . 

II.2.2 Materiales 

Los materiales de los distintos elementos de las piezas de injerto serán los que se indican a 
continuación. Cualquier otro material o variación en su composición deberá ser debidamente 
justificado por el fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos. 

Cuerpo: 

El material del cuerpo de la pieza de injerto será fundición nodular calidad GJS-400-15 ó 
GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563:1998. 

Tornillos y tuercas: 

Los tornillos y tuercas serán de acero inoxidable calidad 1.4301 según norma UNE-EN 
10088-1: 2006 ó A2 70 según norma UNE-EN ISO 3506-1:2010. 

Juntas de estanquidad: 

Las juntas de elastómero serán de etileno-propileno-dieno EPDM (nomenclatura según 
norma ISO 1629:1995), y deberán cumplir las características que se determinan en la norma 
UNE-EN 681-1:1996 para las clases de dureza 60 ó 70. 
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II.2.3 Dimensiones 

La longitud mínima de la pieza de injerto será de 150 mm y el número mínimo de tornillos 
será de dos por sector de la pieza. 

El desarrollo interior de la pieza de injerto deberá garantizar el apriete de la misma sobre el 
tubo de la red de distribución, permitiendo, a su vez, una separación entre pletinas suficiente 
una vez instalada y atornillada. 

La correspondencia entre el diámetro de la rosca y el diámetro de la acometida será la 
indicada en la siguiente tabla: 

Tabla  2 Correspondencia diámetro de acometida - diámetro de la rosca 

Diámetro 
acometida 

(mm) 

Diámetro de la rosca 
(pulgadas) 

20  1 " 

30  1 1/4 " 

40  1 1/2 " 

50  2 " 

65  2 1/2 " 

II.2.4 Protecciones 

Las piezas de fundición estarán protegidas interior y exteriormente con una o varias capas 
de pintura epoxi-poliamida conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 14901:2007. 
Dicha norma determina que el espesor local mínimo será superior a 200 micras, el espesor 
medio mínimo igual o superior a 250 micras y en las zonas designadas a continuación se 
admitirá un espesor local mínimo de 150 micras.  

- Zonas de unión 

- Agujeros de pernos 

- Marcados autorizados 

- Nervaduras 

- Aristas 

El recubrimiento cumplirá todos los ensayos recogidos en la norma UNE-EN 14901:2007. 

Previamente a la aplicación de la protección, deberán prepararse las superficies eliminando 
el polvo, la suciedad y aceites o materias grasas. Se aconseja el sistema de granallado para 
conseguir una rugosidad homogénea y un endurecimiento superficial. En cualquier caso, el 
sistema de preparación de superficies deberá alcanzar como mínimo el grado SA 2 1/2 
según la norma UNE-EN ISO 8501-1:2008. 
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II.2.5 Marcado  

Las piezas de injerto deberán marcarse de forma legible y duradera, indicándose como 
mínimo la siguiente información conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 545:2007. 

- Nombre o marca del fabricante. 

- Identificación como fundición dúctil. 

- DN de la abrazadera / Diámetro de la rosca o brida. 

- PN. 

Las cinco indicaciones anteriores deben ser de molde o estampadas en frío. 

Así mismo, las juntas de elastómero deberán marcarse de forma clara y duradera conforme 
a lo indicado en la norma UNE-EN 681-1:1996 con los siguientes requisitos mínimos: 

- Identificación del fabricante de la pieza. 

- Clase de dureza. 

- Abreviatura del caucho. 

Adicionalmente podrán marcarse con los siguientes datos: 

- Tamaño nominal. 

- Norma de aplicación. 

- Fecha de fabricación. 

II.2.6 Ensayos 

Además de los controles, ensayos y pruebas que deberán cumplir los materiales y 
elementos componentes de la pieza de injerto, ésta cumplirá los siguientes ensayos y 
pruebas: 

- Comprobación de características geométricas: Se realizará la medición de las 
dimensiones de la pieza, incluyendo el paso integral y el desarrollo de la misma. 

- Prueba de presión interna: Se verificará el comportamiento mecánico y la 
estanqueidad exterior sometiendo a la pieza a una presión, conforme a lo indicado 
en la norma UNE-EN 1074-1:2001. El valor de la presión interior será igual al mayor 
de los valores siguientes: 

o PEA 

o 1,5 x PFA 

- Ensayo de metalografía de la fundición: Se realizará un análisis del grafito según la 
norma UNE-EN ISO 945-1:2009 identificando las formas de éste, y concluyendo el 
tipo de fundición de la pieza de injerto. 
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II.3 Pieza de toma  

Las piezas de toma a instalar en acometidas deberán ser, como mínimo, de PN 16 y serán 
válvulas de paso integral. 

La pieza de toma se definirá por el diámetro de la rosca o brida y el diámetro de la 
acometida. El diámetro de la rosca o brida es función del diámetro de la acometida, siendo 
suficiente con determinar uno de ellos. 

La tipología en función del diámetro de la acometida será: 

II.3.1 Acometidas de diámetro superior a 65 mm 

En acometidas de diámetro superior a 65 mm, la pieza de toma será una válvula de 
compuerta con enlaces de bridas, que cumplirá lo establecido en la Norma Técnica de 
Elementos de Maniobra y Control: Válvulas de Compuerta, vigente. 

II.3.2 Acometidas de diámetro igual o inferior a 65 mm 

Para acometidas de diámetro igual o inferior a 65 mm, la pieza de toma deberá cumplir lo 
establecido a continuación. 

II.3.2.1 Diseño  

La pieza de toma permitirá taladrar la tubería de la red general en carga y el corte del paso 
de agua una vez realizado el taladro.  

La unión de la pieza de toma con la pieza de injerto se realizará mediante rosca macho. La 
unión con la tubería de polietileno se efectuará mediante manguito mixto con rosca macho 
en un extremo y salida para soldadura por electrofusión en el otro, para ello en este extremo 
se acoplará un tramo de tubo de las mismas características que el de la acometida.  
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Los elementos de los que consta la pieza de toma serán los siguientes: 

1

2

6

(Conex. Pieza Injerto)

54

3

DN TUBO

Ø  ROSCA

POLIETILENO

 

Fig 2. Pieza de toma 

Elementos de Pieza de Toma Materiales 

1. Cuadradillo Fundición nodular 

2. Eje Acero inoxidable 

3. Cuerpo Fundición nodular 

4. Anillo de asiento Teflón (PTFE) 

5. Obturador esférico 
Latón duro cromado 
Bronce 
Acero inoxidable 

6. Manguito mixto o transición Fundición nodular 
 
Cuerpo:  

El cuerpo de la pieza da continuidad entre la pieza de injerto y la tubería. 

Obturador esférico:  

Se encuentra dentro del cuerpo de la pieza de toma. Este elemento se encarga de 
interrumpir el paso del agua. Se accionará por un cuadradillo mediante giro de 1/4 de vuelta 
ó 90º, debiendo tener topes que limiten las posiciones de apertura y cierre totales. El sentido 
de maniobra de cierre será el sentido de giro de las agujas del reloj, tal y como indica la 
norma UNE-EN 1074-1:2001. 

Anillo de asiento:  

Se encarga de dar estanquidad a la bola obturadora. 

Juntas de estanquidad:  

Se encargan de dar estanquidad al cuerpo.  
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Eje o vástago: 

Es el elemento a través del cual se acciona la bola obturadora. Junto al eje aparecen unas 
juntas tóricas o arandelas de estanquidad que se encargan de dar estanquidad al elemento. 

Cuadradillo:  

Se encuentra en la parte superior al eje de maniobra, y dispondrá de una marca que indique 
a simple vista la situación del obturador.  

Tornillo:  

Se encuentra dentro del cuadradillo, y sirve para montar y desmontar el mecanismo. 

Manguito mixto o Transición:  

Es el elemento que actúa como transición entre el cuerpo de la pieza y el tubo de la 
acometida. Está constituido por una parte metálica con rosca macho como elemento de 
unión al cuerpo de la pieza de toma y un tubo de polietileno. El tubo se introduce en la parte 
metálica del manguito a presión, mediante un casquillo bien interior o exterior al mismo. El 
tubo deberá cumplir con todos los requisitos exigidos en el apartado II.4 Tubo de esta 
Especificación Técnica. El tubo de acometida y el de la pieza se unirá mediante manguito 
electrosoldable. 

Rosca: 

La conexión de la pieza de toma con la pieza de injerto en acometidas menores de 65 mm 
se realizará mediante unión roscada según norma UNE-EN 10226-1: 2004. La pieza de 
toma dispondrá de rosca macho. 

Cualquier otro diseño o variación del mismo deberá ser debidamente justificado por el 
fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos . 

II.3.2.2 Materiales 

Los materiales de los distintos elementos de la pieza de toma serán los que se indican a 
continuación. Cualquier otro material o variación en su composición deberá ser debidamente 
justificado por el fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos. 

Cuerpo, tapa de cierre, cuadradillo, rosca y manguito mixto o transición: 

El cuerpo de la pieza de toma será de fundición nodular GJS-400-15 ó GJS-500-7 según 
norma UNE-EN 1563:1998.  

Obturador esférico: 

Podrá ser de los siguientes materiales: 

- Latón duro cromado CW617N o CW614N según normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-
EN 12165:1999. 

- Bronce CC491K según normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-EN 12165:1999. 

- Acero inoxidable calidad 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1:2006. 
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Eje: 

Acero inoxidable calidad 1.4301 ó 1.4021 según norma UNE-EN 10088-1:2006. 

Casquillo de apriete del manguito mixto o transición: 

- Bronce calidad CC491K según normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-EN 12165:1999.  

- Acero inoxidable calidad 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1:2006. 

Anillo de asiento: 

Teflón (P.T.F.E.) 

Juntas de estanquidad: 

Las juntas de elastómero serán de etileno-propileno-dieno EPDM (nomenclatura según 
norma ISO 1629:1995), y deberán cumplir las características que se determinan en la norma 
UNE-EN 681-1:1996 para las clases de dureza 60 ó 70. 

Tubo: 

Cumplirá los requisitos establecidos en el apartado II.4.Tubo de esta Especificación Técnica. 

II.3.2.3 Dimensiones 

Las dimensiones de la pieza serán función del diámetro de la acometida.  

La correspondencia entre el diámetro de la rosca y el diámetro de la acometida será la 
indicada en la Tabla  2 del apartado II.2.3, además deberá coincidir con el diámetro de la 
rosca de la pieza de injerto para la acometida correspondiente. 

Estará provista de un cuadradillo de maniobra de 30 x 30 mm. 

II.3.2.4 Protecciones 

Las piezas de fundición estarán protegidas conforme a los requisitos indicados en el 
apartado II.2.4 Protecciones. 

II.3.2.5 Marcado 

Las piezas de toma deberán marcarse de forma legible y duradera, según la norma UNE-EN 
1074-1:2001, indicándose como mínimo la siguiente información que debe estar fundida o 
estampada en frío. 

- Identificación del fabricante. 

- Identificación del material del cuerpo. 

- DN. 

- PN. 
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II.3.2.6 Ensayos. 

Además de los controles, ensayos y pruebas que deberán cumplir los materiales y 
elementos componentes de la pieza de toma, ésta cumplirá los siguientes ensayos y 
pruebas. 

- Comprobación de características geométricas: Se realizará la medición de las 
dimensiones de la pieza y el paso integral. 
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Tabla  3 Ensayos realizados según Normas UNE-EN 1074-1:2001 y UNE-EN 1074-2:2001 

Característica 
a ensayar Tipo de ensayo Parámetros  Condición de 

aprobación 

Pruebas de 
resistencia 
mecánica. 

Resistencia de la carcasa a la 
presión interior y de todos los 

componentes sometidos a presión 

Presión interior: 
Máximo de: 

 PEA 
 1,5xPFA 

Debe resistir sin 
sufrir ningún daño 

Resistencia del obturador a la 
presión diferencial 

Presión diferencial: 

PFA +5 

El obturador debe 
resistir sin sufrir 

ningún daño. 

Resistencia de las válvulas a 
flexión 

Cumplir 
condiciones de la 

Norma 

Debe resistir sin 
deformaciones que 

alteren su 
funcionamiento 

Resistencia de las válvulas al 
esfuerzo de maniobra 

Par mínimo de 
resistencia (mST) 

definido en la 
Norma 

Debe resistir sin 
sufrir daño que 

altere su 
funcionamiento 

Prueba de 
estanquidad 

Estanquidad de 
la carcasa y de 

todos los 
componentes 
sometidos a 

presión 

Estanquidad a la 
presión interior 

Presión interior: 
Máximo de: 

 PEA 
 1,5xPFA 

No debe detectarse 
ninguna fuga 

Estanquidad a la 
presión exterior 

Presión interior: 
-0,8 bar ±0,02 bar 

Cualquier variación 
de presión no debe 
superar 0,02 bares 

Estanquidad del 
asiento 

Estanquidad del 
asiento a una 

presión 
diferencial 
elevada 

Presión diferencial: 

1,1xPFA 

No se debe 
detectar ninguna 

fuga 

Estanquidad del 
asiento a una 

presión 
diferencial baja 

Presión diferencial: 

0,5 bar 

No se debe 
detectar ninguna 

fuga 

Par máximo de maniobra (MOT) 
para la maniobra y la estanquidad Par según Norma Según Norma 

Resistencia a 
los productos 
desinfectantes 

- Solución según 
Norma 

Las propiedades 
funcionales no 
deben verse 

afectadas 

Resistencia a la 
fatiga - 250 ciclos No debe sufrir 

daños 

  
Tabla  4 Ensayos realizados según otras Normas UNE-EN 

Característica 
a ensayar Tipo de ensayo Parámetros Condición de 

aprobación Norma 

Ensayos enlace 
de la llave al 

tubo de 
polietileno 

Ensayo de resistencia al 
desgarro bajo fuerza constante Según Norma Según Norma UNE-EN 

712:1994 

Ensayo de estanquidad a la 
presión interna de uniones 

sometidas a curvatura 
Según Norma Según Norma UNE-EN 

713:1994 

Metalografía 
para las piezas 

de fundición 
Análisis del grafito Forma de 

grafito Forma V ó VI UNE-EN ISO 
945-1:2009 
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II.4 Tubo 

En las conducciones de las acometidas se instalarán tubos de polietileno PE100 PN 16 
fabricados bajo los requisitos establecidos en las normas UNE-EN 12201 de las siguientes 
características. 

Tabla  5 Características de los tubos 

Tipo de 
polietileno 

PN 
(bar) 

Coeficiente 
de diseño 

MRS 
(N/mm2) 

σs 

(N/mm2) 
SDR S Color 

PE 100 16,0 1,25 10 8,0 11 5 
Negro con 

bandas 
azules 

 
Será requisito indispensable para la instalación de esta clase de tubos que dispongan de 
marca de producto certificado, indicando la conformidad del mismo con las especificaciones 
establecidas en las normas UNE-EN 12201 y con las evaluaciones y controles realizados 
por la entidad certificadora, debidamente acreditada para emitir dicho certificado. 

Para diámetros (DN) superiores a 90 mm y a juicio de los Servicios Técnicos  
 se podrán utilizar tuberías de fundición dúctil fabricadas bajo los requisitos de la 
norma UNE-EN 545:2007. 

II.4.1 Definiciones 

Los tubos de polietileno (PE) deberán cumplir, en general, con lo especificado para los 
mismos en la norma UNE-EN 12201, partes 1 y 2. 

En los tubos de polietileno (PE) serán de aplicación las siguientes definiciones: 

Diámetro nominal, DN 

En los tubos de polietileno (PE) la designación genérica DN se refiere al diámetro exterior 
(OD). 

Relación de dimensiones estándar, SDR 

Relación entre el diámetro nominal (DN) y el espesor nominal (e) del tubo. 

e
DNSDR    

Serie, S 

Relación entre el radio medio teórico (rm) y el espesor nominal (e) del tubo. 
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e
r = S m

  2
eDNrm




  
Ambos ratios, SDR y S, se relacionan según la expresión siguiente: 

2
1SDRS 

  

 
Presión nominal, PN 

Valor que coincide con la presión de funcionamiento admisible (PFA) en utilización 
continuada durante 50 años (largo plazo) a la temperatura de servicio de 20ºC. Para otras 
temperaturas del agua la PFA deberá corregirse por un factor de corrección. 

Límite inferior de confianza, LCL 

Cantidad, expresada en MPa, que puede considerarse como una propiedad de un material, 
y que representa el límite inferior de confianza al 97,5% de la resistencia hidrostática a largo 
plazo prevista para el agua a 20ºC durante 50 años. 

Tensión Mínima Requerida, MRS 

Valor del límite inferior de confianza (LCL) aproximado por defecto al número más próximo 
de una serie de números normalizados (Serie R20 de los números de Renard), según lo 
indicado en la tabla siguiente. 

Tabla  6 Tensión mínima requerida. Valores de aplicación de las Series de los números de Renard 

Serie R20 de los números de Renard 
1 - 1,12 - 1,25 - 1,4 -1,6 -1,8- 1,12 - 1,25 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2 - 2,24 - 2,5 - 2,8 - 3,15 - 
3,55 - 4 - 4,5 - 5 - 5,60- 6,3 - 7,1 - 8 - 9 - 10 - 11,2 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22,4 - 25 
- 28 - 32 - 35,5 - 40 - 44 - 50 -56 - 63 - 71 - 80 - 90 - 100 

 

Tensión de diseño, s 

Tensión a tracción admisible del material. Se determina dividiendo la Tensión Mínima 
Requerida (MRS) por un coeficiente de seguridad (C) denominado "coeficiente de diseño", el 
cual deberá ser seleccionado de entre alguno de los siguientes (serie R20 de los números 
de Renard): 

1,12 - 1,25 - 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,24 - 2,50 - 2,80 

C
MRSσ s   

Los parámetros anteriores se relacionan mediante las siguientes expresiones:  

10
S
σ

10
DN

σe2
PN SS   
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Con las siguientes unidades:  

 PN [bar] ;   σs    





2mm
N

 
;    e [mm] ;    DN [mm] 

II.4.2 Características generales 

La correspondencia entre diámetros de acometida y de tubería de polietileno (PE) será la 
indicada en la tabla siguiente:  

Tabla  7 Relación entre el diámetro de la acometida y del tubo  

Diámetro de la 
acometida (mm) 20 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

DN / OD (mm) 25 40 50 63 75 90 110 140 180 225 280 

 

Las dimensiones, diámetros y espesores, y la ovalación de los tubos, así como las 
tolerancias permitidas deberán estar comprendidas entre los mínimos y máximos 
establecidos en la norma UNE-EN 12201-2:2003. 
 
Los espesores de pared para cada DN serán los indicados en la tabla siguiente y conforme 
a lo indicado en la norma UNE-EN 12201-2:2003. 

Tabla  8 Espesores de pared en función del DN del tubo 

DN / OD (mm) 25 40 50 63 75 90 110 140 180 225 280 

emin 2,3 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10,0 12,7 16,4 20,5 25,4 

emax. 2,7 4,2 5,2 6,5 7,6 9,2 11,1 14,1 18,2 22,7 28,1 

 
El módulo de elasticidad del material a corto plazo, Eo, será, como mínimo, de 1.000 N/mm2 
y a largo plazo, E50, de 160 N/mm2. La resistencia mínima a flexotracción a corto y a largo 
plazo será, respectivamente, 30 ó 14,4 N/mm2. 

La flexibilidad de los tubos de polietileno (PE) hace posible que puedan ser suministrados en 
bobinas e instalados curvando en frío los propios tubos, sin necesidad de emplear 
accesorios. El diámetro mínimo de bobina admisible en función del diámetro nominal (DN) y 
a 20º C de temperatura será de 18 x DN. 

II.4.3 Clasificación 

Los tubos de polietileno (PE) se clasifican por su diámetro nominal (DN), por su presión 
nominal (PN) y por la tensión mínima requerida (MRS) del material. 
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Alternativamente a la presión nominal (PN), pueden emplearse como parámetros de 
clasificación la relación de dimensiones estándar (SDR) o la serie (S), pues dichos 
parámetros están directamente relacionados unos con otros. 

II.4.4 Marcado 

El marcado conforme a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 12201-2:2003 será 
como mínimo el siguiente: 

- Norma de fabricación 

- Identificación del fabricante 

- Dimensiones  

- Serie SDR 

- Material y designación 

- Presión en bar 

- Periodo de producción 

Además deberán incluir la marca de producto certificado, indicando la conformidad del 
mismo con las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN 12201 y con las 
evaluaciones y controles realizados por la entidad certificadora, debidamente acreditada 
para emitir dicho certificado. 

II.4.5 Ensayos 

Los tubos de polietileno (PE) deberán satisfacer los ensayos establecidos en las normas 
UNE-EN 12201-1:2003 y UNE-EN 12201-2:2003. 
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II.5 Accesorios Electrosoldables 

II.5.1 Diseño funcional y materiales 

Los elementos que se utilicen para unir los tubos de polietileno: codos, manguitos, tes, 
reducciones y tubo con aro para bridas locas (porta bridas electrosoldable), serán fabricados 
por inyección.  

El material a partir del cual se fabrican los accesorios será polietileno (PE100) conforme a la 
norma UNE-EN 12201-1:2003. Su unión con las tuberías será mediante electrofusión por 
embocadura (accesorios de electrofusión por embocadura). Aquellos materiales distintos del 
polietileno que forman partes de los accesorios serán conformes a la norma UNE-EN 12201-
3:2003. 

Los accesorios deberán cumplir las siguientes características:  

Tabla  9 Características de los accesorios electrosoldables 

Tipo de 
polietileno 

PN 
(bar) 

Coeficiente 
de diseño 

MRS 
(N/mm2) 

σs 

(N/mm2) 
SDR S Color 

PE 100 16,0 1,25 10 8,0 11 5 Negro  
 
Los accesorios tendrán unos topes centrales para limitar el exceso de penetración de la 
tubería.  

La resistencia eléctrica calefactora estará lo suficientemente empotrada en el cuerpo del 
accesorio para evitar su desplazamiento durante el montaje en obra, y sus características 
cumplirán las especificaciones indicadas en la norma UNE-EN 12201-3:2003. El control de 
la energía suministrada durante el proceso de fusión de un accesorio podrá ser por medio 
de los parámetros de tensión o de intensidad, existiendo, por tanto, regulación de tensión o 
regulación de intensidad.  
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II.5.2 Dimensiones 

Las longitudes de las embocaduras para electrofusión serán como mínimo las siguientes: 

Tabla  10 Longitudes de embocadura por electrofusión 

Diámetro 
nominal  
DN (mm) 

Profundidad de diseño Zona de 
fusión (mm) 
L2 mín (mm) L1 min. (mm) 

L1 max (mm). Regulación de 
intensidad 

Regulación de 
tensión 

25 20 25 41 10 
40 20 25 49 10 
50 20 28 55 10 
63 23 31 63 11 
75 25 35 70 12 
90 28 40 79 13 
110 32 53 82 15 
140 38 62 92 18 
180 46 74 105 21 
225 55 88 120 26 
280 81 104 139 35 

 

1L

2L 3L

1
D

3L   + 0,5 L 2

 

Siendo L3 ≥ 5 mm. 

Fig 3. Esquema accesorio electrosoldable 

L1 Profundidad de penetración de diseño 

L2 Longitud calentada dentro de la embocadura 

L3 
Distancia entre la boca del accesorio y el 

borde de la zona de fusión 
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El diámetro interior medio del accesorio en mitad de la zona de fusión, D1, no debe ser 
inferior a DN. 

II.5.3 Marcado 

El marcado conforme a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 12201-3:2003 será 
como mínimo el siguiente: 

- Nombre o marca comercial del fabricante. 

- Diámetro nominal (DN) y series de tubo/SDR 

- Información del fabricante: cifras ó código claro que proporcione la trazabilidad del 
periodo de producción, en términos de año, mes, y lugar de producción. Si el 
fabricante está produciendo en diferentes lugares nacional y/o internacionalmente. 

- Intervalo de SDR de fusión. 

- Material y designación. 

Además de la información anterior que aparecerá en el propio accesorio esté deberá llevar 
una etiqueta o tarjeta magnética con el código de barras.  

La información mínima que debe aparecer en la etiqueta o tarjeta magnética será la 
siguiente: 

- Número de la Norma. 

- Material y designación. 

- Intervalo de presión, en bar. 

- Intervalo de SDR de fusión. El código de barras debe indicar los parámetros de 
electrofusión. 

Los accesorios se suministrarán embalados individualmente en bolsas transparentes termo 
selladas, con el fin de protegerlos de su deterioro o contaminación. 

El embalaje debe llevar al menos, una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y las 
dimensiones del artículo y las condiciones de almacenamiento. 
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II.5.4 Ensayos 

Los accesorios deberán cumplir con todos los ensayos exigidos en la norma UNE-EN 
12201-3:2003. 

Tabla  11 Ensayos para accesorios electrosoldables según UNE-EN 12201-3:2003. 

Tipo de ensayo Característica Requisitos Método de ensayo 

Características 
geométricas Comprobación de medidas Según Norma UNE-EN ISO 

3126:2005 

Características 
mecánicas (1) 

Resistencia hidrostática a 20º C Sin fallo de ninguna 
probeta durante el 

ensayo 

UNE-EN ISO 1167-
1:2006 

UNE-EN ISO 1167-
2:2006 Resistencia hidrostática a 80º C 

Características 
físicas 

Índice de fluidez en masa (MRF) 
Cambio del MFR tras 
la transformación del 

±20% 

UNE-EN ISO 
1133:2001 

Tiempo de inducción a la 
oxidación ≥ 20 min UNE-EN 728:1997 

Resistencia a la descohesión 
para accesorios de electrofusión 

por embocadura 

Longitud de inicio de 
la rotura ≤ L2/3 en 

rotura frágil 

ISO 13954:1997 
ISO 13955:1997 

 
(1) Se ensaya un accesorio montado conjuntamente con el tubo, cada montaje debe 
prepararse con componentes (tubo y accesorios) de la misma clase de presión y 
clasificación del material. 
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II.6 Llave de corte en acera 

II.6.1 Tipología 

Las llaves de corte en acera serán para PN 16 como mínimo, de paso integral y con el eje 
de maniobra perpendicular a la conducción.  

El sistema de obturación será esférico o de compuerta accionado por cuadradillo, en función 
del diámetro de la acometida. 

Tabla  12 Tipo de llave de corte en acera en función del diámetro de la acometida 

Diámetro de la  acometida (mm) Tipo de llave 

≤ 40 Llave con obturador esférico 

50 – 65 Opcional (Llave con obturador esférico o 
válvula de compuerta) 

> 65 Válvula de compuerta 

 
La válvula de compuerta cumplirá lo establecido en la Norma Técnica de Elementos de 
Maniobra y Control: Válvulas de Compuerta, vigente. 

Serán susceptibles de instalación bajo tierra, maniobrables desde la superficie mediante 
prolongador con tubo protector, y el sentido de cierre será el de las agujas del reloj. 

La correspondencia entre los diámetros nominales de las llaves de corte y el diámetro 
nominal (OD) del tubo de polietileno es la siguiente: 

Tabla  13 Relación entre el diámetro nominal de la llave y del tubo 

Diámetro nominal de la llave 
(mm) 20 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 

DN / OD (mm) 25 40 50 63 75 90 110 140 180 225 280 

II.6.2 Llaves con obturador esférico 

II.6.2.1 Diseño 

Las llaves de corte en acera tendrán acoplados en sus extremos un tramo de tubo de 
polietileno del mismo material que el tubo de acometida, para su unión con ésta mediante 
manguitos electrosoldados. Estos tramos de tubo deberán cumplir con todos los requisitos 
recogidos en esta Especificación Técnica en el apartado II.4 Tubo.  
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2
4

6

1

5

3

DN TUBO
DIÁMETRO  ACOMETIDA

POLIETILENO

 
 

Fig 4. Llave de corte en acera de obturador esférico 

Elementos de la llave de corte en 
acera de obturador esférico Materiales 

1. Tubo Polietileno 

2. Cuerpo 
Fundición nodular 
Bronce 

3. Eje Acero Inoxidable 

4. Obturador esférico 
Latón duro cromado 
Bronce 
Acero Inoxidable 

5. Casquillo de apriete 
Bronce  
Acero Inoxidable 

6. Anillo de asiento Teflón (PTFE) 
 

Cuerpo:  

El cuerpo de la llave da continuidad a los dos tramos de acometida, y está constituido por 
una sola pieza. 

Obturador esférico:  

Se encuentra dentro del cuerpo de la llave. Este elemento se encarga de interrumpir el paso 
del agua. Se accionará por un cuadradillo mediante giro de 1/4 de vuelta ó 90º, debiendo 
tener topes que limiten las posiciones de apertura y cierre totales. El sentido de maniobra de 
cierre será el sentido de giro de las agujas del reloj, tal y como indica la norma UNE-EN 
1074-1:2001. 
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Anillo de asiento:  

Se encarga de dar estanquidad al obturador esférico. 

Juntas de estanquidad: 

Se encargan de dar estanquidad al cuerpo. 

Eje o vástago: 

Es el elemento a través del cual se acciona el obturador esférico. Junto al eje aparecen unas 
juntas tóricas o arandelas de estanquidad. 

Cuadradillo:  

Se encuentra en la parte superior al eje de maniobra, y dispondrá de una marca que indique 
a simple vista la situación del obturador.  

Tornillo:  

Se encuentra dentro del cuadradillo, y sirve para montar y desmontar el mecanismo. 

Transición cuerpo-tubo:  

Es el elemento que actúa como transición entre el cuerpo de la pieza y el tubo de la 
acometida. Está constituido por una parte metálica como elemento de unión al cuerpo de la 
llave y un tubo de polietileno. El tubo se introduce en la parte metálica de la transición a 
presión, mediante un casquillo bien interior o exterior al mismo. El tubo deberá cumplir con 
todos los requisitos exigidos en el apartado II.4 Tubo de esta Especificación Técnica. El tubo 
de acometida y el de la pieza se unirán mediante manguito electrosoldable. 

Tubo:  

Es el tramo de tubo que se introduce a presión en el cuerpo de la llave, en el extremo 
opuesto a la transición cuerpo-tubo, y permite la unión mediante soldadura por electrofusión 
al tubo de la acometida. Deberá cumplir con todos los requisitos exigidos a la tubería en esta 
Especificación Técnica, en el apartado II.4 Tubo. 

Prolongador y tubo protector: 

El prolongador permite el accionamiento de la llave desde la superficie y el tubo protector 
protege al mismo y permite su giro. 

 

Cualquier otro diseño o variación del mismo deberá ser debidamente justificado por el 
fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos. 
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II.6.2.2 Materiales 

Los materiales de los distintos elementos de la llave de corte en acera serán los que se 
indican a continuación. Cualquier otro material o variación en su composición deberá ser 
debidamente justificado por el fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos. 

Cuerpo: 

El cuerpo de la llave de corte en acera será de:  

- Fundición nodular calidad GJS-400-15 ó GJS-500-7 según norma UNE-EN 
1563:1998.  

- Bronce, calidad CC491K según normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-EN 12165:1999.  

Obturador esférico: 

- Latón duro cromado calidad CW617N o CW614N según normas UNE-EN 1982: 2009 
y UNE-EN 12165:1999. 

- Bronce calidad CC491K según normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-EN 12165:1999.   

- Acero inoxidable calidad 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1:2006. 

Eje: 

Acero inoxidable, calidad 1.4301 ó 1.4021 según la norma UNE-EN 10088-1:2006. 

Casquillo de apriete de la pieza de transición: 

- Bronce, calidad CC491K según normas UNE-EN 1982: 2009 y UNE-EN 12165:1999.  

- Acero inoxidable calidad 1.4301 según norma UNE-EN 10088-1:2006. 

Anillo de asiento: 

Teflón (P.T.F.E.) 

Juntas de estanquidad: 

Las juntas de elastómero serán de etileno-propileno-dieno EPDM (nomenclatura según 
norma ISO 1629:1995), y deberán cumplir las características que se determinan en la norma 
UNE-EN 681-1:1996 para las clases de dureza 60 ó 70. 

Tubo: 

Se usarán los materiales recogidos en esta Especificación Técnica, en el apartado II.4 Tubo 

 

 



 

 

Especificación Técnica de Acometidas de Agua para Consumo Humano. Versión 2011 
II Componentes de la acometida 

37 

Prolongador y tubo protector: 

El eje del prolongador será de calidad mínima acero con un tratamiento superficial de 
galvanizado o cincado. 

El prolongador del cuadradillo se alojará en el interior de un tubo de calidad mínima 
policloruro de vinilo (U-PVC) conforme a la UNE-EN ISO 1452-2:2010 o polietileno (PE) de 
acuerdo a la norma UNE-EN 13244- 2:2003 que quedará acoplado a la tapa o cuerpo de la 
llave mediante un encastre que impida cualquier desplazamiento del tubo. 

II.6.2.3 Dimensiones 

Las dimensiones de la pieza serán función del diámetro de la acometida. 

Las llaves de corte en acera de obturador esférico estarán provistas de un cuadradillo de 
maniobra de 30 x 30 mm. 

II.6.2.4 Protecciones 

Las llaves esféricas de bronce no precisan protección especial. 

Las piezas de fundición estarán protegidas conforme a los requisitos indicados en el 
apartado II.2.4 Protecciones. 

II.6.2.5 Marcado. 

Las llaves de corte en acera deberán marcarse de forma legible y duradera, según la norma 
UNE-EN 1074-1:2001, indicándose como mínimo la siguiente información que debe de estar 
fundida o estampadas en frío. 

- Identificación del fabricante. 

- DN  

- PN 

II.6.2.6 Ensayos 

Además de los controles, ensayos y pruebas que deberán cumplir los materiales y 
elementos componentes de la llave de corte en acera, ésta cumplirá los siguientes ensayos 
y pruebas. 

- Comprobación de características geométricas: Se realizará la medición de las 
dimensiones de la pieza y el paso integral.  
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Tabla  14 Ensayos realizados según  Normas UNE-EN 1074-1:2001 y UNE-EN 1074-2:2001 

Característica 
a ensayar Tipo de ensayo Parámetros  Condición de 

aprobación 

Pruebas de 
resistencia 
mecánica. 

Resistencia de la carcasa a la 
presión interior y de todos los 

componentes sometidos a presión 

Presión interior: 
Máximo de: 

 PEA 
 1,5xPFA 

Debe resistir sin 
sufrir ningún daño 

Resistencia del obturador a la 
presión diferencial 

Presión diferencial: 

PFA +5 

El obturador debe 
resistir sin sufrir 

ningún daño. 

Resistencia de las válvulas a 
flexión 

Cumplir 
condiciones de la 

Norma 

Debe resistir sin 
deformaciones que 

alteren su 
funcionamiento 

Resistencia de las válvulas al 
esfuerzo de maniobra 

Par mínimo de 
resistencia (mST) 

definido en la 
Norma 

Debe resistir sin 
sufrir daño que 

altere su 
funcionamiento 

Prueba de 
estanquidad 

Estanquidad de 
la carcasa y de 

todos los 
componentes 
sometidos a 

presión 

Estanquidad a la 
presión interior 

Presión interior: 
Máximo de: 

 PEA 
 1,5xPFA 

No debe detectarse 
ninguna fuga 

Estanquidad a la 
presión exterior 

Presión interior: 
-0,8 bar ±0,02 bar 

Cualquier variación 
de presión no debe 
superar 0,02 bares 

Estanquidad del 
asiento 

Estanquidad del 
asiento a una 

presión 
diferencial 
elevada 

Presión diferencial: 

1,1xPFA 

No se debe 
detectar ninguna 

fuga 

Estanquidad del 
asiento a una 

presión 
diferencial baja 

Presión diferencial: 

0,5 bar 

No se debe 
detectar ninguna 

fuga 

Par máximo de maniobra (MOT) 
para la maniobra y la estanquidad Par según Norma Según Norma 

Resistencia a 
los productos 
desinfectantes 

- Solución según 
Norma 

Las propiedades 
funcionales no 
deben verse 

afectadas 

Resistencia a la 
fatiga - 250 ciclos No debe sufrir 

daños 

  

Tabla  15 Ensayos realizados según otras Normas UNE-EN 

Característica 
a ensayar Tipo de ensayo Parámetros Condición de 

aprobación Norma 

Ensayos enlace 
de la llave al 

tubo de 
polietileno 

Ensayo de resistencia al 
desgarro bajo fuerza constante Según Norma Según Norma UNE-EN 

712:1994 

Ensayo de estanquidad a la 
presión interna de uniones 

sometidas a curvatura 
Según Norma Según Norma UNE-EN 

713:1994 

Metalografía 
para las piezas 

de fundición 
Análisis del grafito Forma de 

grafito Forma V ó VI UNE-EN ISO 
945-1:2009 

Metalografía 
para otros 
materiales 

Según material Según Norma correspondiente 
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II.7 Arqueta integral 

II.7.1 Diseño y materiales 

La arqueta integral permitirá alojar el dispositivo de accionamiento de la llave de corte en 
acera. 

Estará constituida por una tapa circular de fundición dúctil apoyada sobre un marco con 
forma exterior cuadrada del mismo material, que tendrá una superficie suficiente para que 
apoye sobre el pavimento y de esta forma transmita las cargas al terreno. Además 
dispondrá de un cuerpo tubular que estará adherido al marco de fundición, constituido por 
varios elementos telescópicos. 

La tapa y el marco serán como mínimo de clase C-250, según norma UNE-EN 124:1995, 
como dispositivo de cubrimiento instalado sobre arcenes y en la zona de cunetas de las 
calles que medida a partir del bordillo de la acera se extiende en un máximo de 0,5 m sobre 
la calzada y de 0,2 sobre la acera. 

La arqueta dispondrá de llave de cuadradillo de 10 mm y un orificio para facilitar la apertura. 

La fundición será de calidad GJS-400-15 ó GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563:1998. 

El cuerpo tubular será de calidad mínima policloruro de vinilo no plastificado PVC-U 
conforme a la norma UNE-EN ISO 1452-2:2010. 

Las dimensiones de la arqueta integral serán las establecidas en el Anexo 2: Planos. 

Cualquier otro diseño o variación del mismo deberá ser debidamente justificado por el 
fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos . 

II.7.2 Marcado 

La tapa y marco de la arqueta integral deberán ir marcadas de acuerdo a la norma UNE-EN 
124:1995. 

La tapa llevará grabado el logotipo del Ayuntamiento. Su inserción y dimensiones 
deberán ser aprobadas previamente por los Servicios Técnicos. 

II.7.3 Ensayos 

La tapa y marco de fundición dúctil deberá satisfacer los ensayos establecidos en la norma 
UNE-EN 124:1995. 
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II.8 Alojamiento del conjunto de medida 

II.8.1 Tipología 

El tipo de emplazamiento del conjunto de medida (llave de entrada, contador único o 
contador principal y llave de salida) se realizará atendiendo al diámetro de la acometida.  

Tabla  16 Tipo de alojamiento del conjunto de medida según el diámetro de la acometida 

Diámetro de la acometida 
(mm) Tipo de alojamiento 

Diámetro ≤ 65 Armario prefabricado  

80 ≤ Diámetro ≤100 Hornacina ó Cuarto de contadores 

Diámetro >100 Cuarto de contadores 
 
En todos los casos el alojamiento será accesible desde vía o zona pública. 

Los Servicios Técnicos  deberán aprobar cualquier modificación que se 
proponga al respecto de la ubicación y/o características del mismo en el caso de edificios 
catalogados como históricos, edificios singulares, edificios de gran altura… 

Excepcionalmente y previa aprobación de los Servicios Técnicos , se 
podrá realizar el alojamiento del contador en arqueta conforme a lo indicado en el apartado 
II.8.4. 

II.8.2 Hornacinas y cuartos de contadores 

En caso de acometidas de diámetro superior a 65 mm, el conjunto de medida se instalará en 
hornacina o cuarto de contadores. 

Las dimensiones mínimas de las hornacinas y cuarto de contadores, en función del diámetro 
de la acometida, serán las siguientes: 
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Tabla  17 Dimensiones mínimas de hornacinas y cuartos de contadores 

DIÁMETRO DE 
ACOMETIDA 

(mm) 

DIMENSIONES MÍNIMAS(mm) 

LONGITUD ALTURA ANCHURA 

 HORNACINA 
80 1.800 1.000 700 

100 1.950 1.000 700 

 CUARTO DE CONTADOR 
80 2.100 2.000 900 

100 2.100 2.000 900 

125 2.100 2.000 900 

150 2.150 2.000 900 

200 2.700 2.000 1.000 

250 2.700 2.000 1.000 
 

Si existiera más de un contador en un mismo inmueble, podrán ubicarse en un mismo 
cuarto, que tendrá la longitud necesaria para instalar el conjunto de medida de mayor 
diámetro, y la anchura que resulte necesaria para la instalación de todos los contadores, de 
forma que la distancia libre mínima entre sí y con la pared sea de 0,50 m. 

Las hornacinas deberán disponer de puertas con una cerradura de cuadradillo de 
dimensiones 8x8 milímetros (con una muesca de ajuste con la llave en una única posición) y 
los cuartos de contadores de puerta con cerrojo FAC (modelo 201-R/80). 

Las puertas de las hornacinas y cuartos de contadores, deberán estar constituidas por 
materiales resistentes a las inclemencias meteorológicas y disponer en su cara interna, de 
una capa de material aislante térmico para proteger el conjunto de medida de las bajas 
temperaturas. El material aislante tendrá las mismas características que el indicado en el 
apartado II.8.3.3 Materiales. 

II.8.3 Armarios prefabricados 

En caso de acometidas de diámetro igual o inferior a 65 mm, el conjunto de medida, irá 
alojado en armario prefabricado de dimensiones mínimas interiores indicadas en la Tabla  
18. 
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II.8.3.1 Diseño 

Cuerpo 

El cuerpo dispondrá de dos taladros en su base inferior para la entrada de los tubos de 
acometida. 

Puertas 

Las puertas se articularán a la caja mediante un sistema abatible, pivotante, de varilla 
calibrada, que permita el desmontaje en caso de necesidad. 

Se abrirán hacia afuera, con ángulo de apertura de 180º. En los armarios de una sola puerta 
la apertura será preferentemente a derechas.  

En su parte externa llevará grabado el logotipo del Ayuntamiento. Su inserción y 
dimensiones deberán ser aprobadas previamente por los Servicios Técnicos.  
 

La superficie exterior de la puerta presentará una geometría discontinua que impida o 
dificulte fijar cualquier tipo de cartel. 

La puerta, en su cara interna, llevará adherida una capa de material aislante térmico para 
proteger el conjunto de medida de las bajas temperaturas.  

Cerradura 

Los armarios para diámetro de acometida de 20 mm tendrán un punto de accionamiento y 
uno de anclaje.  

Los armarios para diámetro de acometida superior a 20 mm tendrán un punto de 
accionamiento y tres de anclaje: central, superior e inferior. 

El mecanismo de cierre será mediante un sistema de paleta de 1/4 de vuelta ó 90º colocado 
en la puerta, que actúa sobre una chapa de cierre situada en el cuerpo. 

El núcleo externo de la cerradura girará loco y la parte interna accionará el cierre. La 
cerradura será de cuadradillo de dimensiones 8x8 mm. La cerradura tendrá una muesca de 
ajuste con la llave en una única posición. 

Soporte 

El armario dispondrá de un soporte para el conjunto de medida. 

Su diseño deberá permitir el desplazamiento horizontal del mismo, al objeto de poder 
adaptarse a las distintas longitudes del conjunto de medida según el diámetro de la 
acometida.  

Se sujetaran al armario mediante tornillos, que se anclaran en insertos situados en la pared 
del armario. 
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Las dimensiones y características del soporte para cada uno de los armarios serán 
facilitadas por los Servicios Técnicos .  

Cualquier otro diseño o variación del mismo deberá ser debidamente justificado por el 
fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos .

II.8.3.2 Dimensiones 

Las dimensiones mínimas interiores de los armarios prefabricados, en función del diámetro 
de la acometida, serán las siguientes: 

Tabla  18 Dimensiones mínimas de armarios prefabricados 

DENOMINACIÓN 
DIÁMETRO 

ACOMETIDA 
(mm) 

DIMENSIONES INTERIORES MINIMAS (mm) 

LONGITUD ALTURA ANCHURA 

A1 20 400 270 130 

A2 30 y 40 650 500 200 

A3 50 y 65 850 600 300 
 
En la base del cuerpo habrá dos taladros para el paso de tubos. Las dimensiones se 
encuentran indicadas en los planos del Anexo 2. 

II.8.3.3 Materiales 

Los materiales de los distintos elementos de los armarios prefabricados serán los que se 
indican a continuación. Cualquier otro material o variación en su composición deberá ser 
debidamente justificado por el fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos .

Cuerpo y puerta: 

Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado en caliente, de color RAL 9002 ó 
RAL 7035, resistente a los agentes químicos, corrosión, impacto y rayos ultravioleta. El 
composites termoestables (SMC) reforzado con fibra de vidrio se denominará siguiendo la 
norma UNE-EN ISO 11469:2001 ó UNE-EN 14598-1:2006, junto con las normas UNE-EN 
ISO 1043-1:2002 y UNE-EN ISO 1043-2:2002. 

Ejes y escuadras: 

- Acero inoxidable según la norma UNE-EN 10088-1:2006.  

- Poliamida que se designará siguiendo la norma UNE-EN ISO 11469:2001 ó UNE-EN 
ISO 1874-1:2001, junto con las normas UNE-EN ISO 1043-1:2002 y UNE-EN ISO 
1043-2:2002.  
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Protección contra el frío: 

Los armarios tendrán en el interior de la puerta una protección contra el frío, formada por 
una capa de al menos 2 cm de alguno de los siguientes tipos: 

- Espuma de poliuretano rígida aplicada directamente sobre la puerta, conforme a la 
norma UNE 92120-2:1998. 

- Poliestireno expandido (EPS), según norma UNE-EN 13163:2009. 

- Polisocianurato (PIR) según la norma UNE-EN 13403:2003. 

La densidad de los distintos materiales estará comprendida entre 35 y 45 kg/m3. 

El aislante deberá ir protegido con una lámina de poliéster, poliestireno de alto impacto o de 
aluminio gofrado. 

Cerradura: 

- Acero inoxidable 1.4301, según norma UNE-EN 10088: 2006.  

El soporte de la cerradura podrá ser de: 

- Poliamida, siguiendo la norma UNE-EN ISO 11469:2001 ó UNE-EN ISO 1874-
1:2001, junto con las normas UNE-EN ISO 1043-1:2002 y UNE-EN ISO 1043-2:2002.  

- Aleación de Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre (Zamak) según las normas UNE-EN 
1774:1998 y UNE-EN 12844:1999.   

En los armarios con cerradura de tres puntos de fijación, las fallebas serán de: 

- Acero inoxidable, según la norma UNE-EN 10088:2006.  

- Aluminio según la norma UNE-EN 573-3:2009.   

Llave: 

- Latón cromado CW614N según normas UNE -EN 1982:1999 y UNE-EN 12165:1999. 

- Aleación de Zinc, Aluminio, Magnesio y Cobre (Zamak)  según las normas UNE-EN 
1774:1998 y UNE-EN 12844:1999   

- Poliamida que se designará siguiendo las normas UNE-EN ISO 11469:2001 ó UNE-
EN ISO 1874-1:2001, junto con las normas UNE-EN ISO 1043-1:2002 y UNE-EN 
ISO 1043-2:2002.  

Tornillería: 

La tornillería de anclaje será de acero inoxidable A2-70 según la norma UNE-EN ISO 3506-
1:2010 ó 1.4301 según la norma UNE-EN 10088-1:2006. 
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Soporte: 

De acero inoxidable según la norma UNE-EN 10088-1:2006. 

II.8.3.4 Ensayos 

Los armarios prefabricados deberán satisfacer los siguientes ensayos:  

Tabla  19 Ensayos para armarios según Norma UNE-EN 60439-5:2007 

Tipo Característica a 
verificar Ensayo 

Resistencia 
mecánica 

Verificación de la 
resistencia de la 

estructura 

Verificación de la resistencia al esfuerzo estático 

Verificación de la resistencia  al choque repartido 

Verificación de la resistencia al esfuerzo de torsión 

Verificación de la 
resistencia al 

Impacto 

Para armarios usados a una temperatura ambiente entre 
40ºC y -25ºC 

Verificación de la resistencia mecánica de las puertas 

Verificación de la resistencia a los impactos mecánicos producidos por objetos 
puntiagudos 

Verificación de la resistencia mecánica del cuerpo 

Verificación 
de la 

resistencia 
al calor 

anormal y 
al fuego 

Verificación de la 
categoría de 

inflamabilidad. 
Según norma UNE EN 60439-5:2007 ó UNE-EN 60695-10-2:2004 

Ensayo de calor anormal 

Ensayo de calor seco 

Verificación de la resistencia a la corrosión y al envejecimiento 
 

Tabla  20 Ensayos para armarios según otras Normas 

Ensayo Norma 

Grado de Protección IP-439 UNE 20324:1993 

Grado de Protección frente a Impactos 
Mecánicos Externos (Código IK-10)  UNE-EN 50102:1996 

Ensayo del marcado UNE-EN 62208:2004 

Verificación de la resistencia a la intemperie UNE-EN 62208:2004 

 

La cifra 9 del grado de protección IP, correspondiente al grado de protección contra los 
daños mecánicos, podrá ser sustituida por el grado de protección IK 10.  
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II.8.3.5 Marcado 

El armario debe estar identificado según la norma UNE-EN 62208:2004. El marcado debe 
incluir. 

- Nombre, marca comercial o marca de identificación del fabricante. 

- Designación de tipo o número de referencia del armario.  

En el interior y en lugar visible habrá una pegatina de plástico con los siguientes datos: 

- Nº de control de fabricación o mes y año de fabricación 

- Espacio para que el Ayuntamiento escriba el nº de contrato de suministro. 

II.8.4 Arquetas 

La instalación del conjunto de medida en una arqueta en acera requerirá la autorización de 
los Servicios Técnicos. 

La arqueta en la acera se situará perpendicular a la fachada o cerramiento y a 10 cm de la 
misma.  

II.8.4.1 Acometidas de diámetro 20 mm 

El conjunto de medida en acometidas de diámetro 20 mm se instalará en una arqueta 
prefabricada de fundición con tapa y cierre. El cuerpo de la arqueta será de calidad mínima 
fundición gris EN-GJL-150 conforme a la norma UNE-EN 1561:1998. La tapa será de 
fundición nodular GJS-400-15 ó GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563:1998.  

La arqueta deberá cumplir con las dimensiones interiores mínimas indicadas en la tabla 
siguiente. 

Tabla  21 Dimensiones interiores mínimas de la arqueta para acometidas de diámetro 20mm 

Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) 

440 170 230 

 
El diseño y las dimensiones se encuentran indicados en los planos del Anexo 2. 

La protección contra el frío se consigue con una campana térmica o elemento de material 
aislante que se adapte a la forma de la arqueta con el conjunto de medida dentro de ésta. El 
material aislante será poliestireno expandido. 

El cuerpo de la arqueta dispondrá de orificios de drenaje con la capacidad suficiente. 

La tapa de la arqueta será de clase B 125 para aceras, zonas peatonales y superficies 
similares, áreas de estacionamiento, aparcamientos de varios pisos para coches, 
emplazamiento del Grupo 2, denominación según norma UNE-EN 124:1995.  
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La tapa se fija al cuerpo, en un extremo, mediante una pestaña que encaja en el mismo, y 
en el extremo opuesto mediante una cerradura, de tipo ¼ de vuelta ó 90º.  

En su parte externa llevará grabado el logotipo del Ayuntamiento. El logotipo, su 
inserción y dimensiones deberán ser aprobados previamente por los Servicios Técnicos.

El soporte del conjunto de medida será de fundición nodular, según la norma UNE-EN  
1563:1998, con protección de pintura epoxi. 

La arqueta llevará instaladas las llaves de entrada y salida y el soporte del contador. Las 
llaves de entrada y salida cumplirán las condiciones establecidas en los apartados II.9 y II.11 

Se considerará el grado de protección IP del contador a instalar para garantizar su 
funcionamiento ante inundaciones. 

Cualquier otro diseño o variación del mismo deberá ser debidamente justificado por el 
fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos . 

II.8.4.2 Acometidas de 30 ≤ diámetro ≤ 65 mm. 

En acometidas de diámetro mayor o igual a 30 mm y menor o igual que 65 mm el conjunto 
de medida se instalará en una arqueta de las siguientes características: 

- Arqueta in situ / prefabricada de dimensiones mínimas establecidas en la Tabla  22. 

- Las arquetas ejecutadas in situ podrán ser de ladrillo enfoscado o de hormigón 
armado, en este caso deberán cumplir lo indicado por las normas correspondientes a 
dicho material. 

- El dispositivo de cierre será de la clase acorde al emplazamiento de la arqueta y 
conforme a lo especificado en la norma UNE-EN 124:1995.  

- En su parte externa llevará grabado el logotipo del Ayuntamiento. El logotipo, su 
inserción y dimensiones deberán ser aprobadas previamente por los Servicios 
Técnicos.

- La tapa deberá estar subdividida de forma que pueda ser levantada por una sola 
persona considerando los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, 
conforme a la legislación vigente. 

- Sistema de drenaje y/o desagüe en función del diámetro de la acometida y previa 
autorización de los Servicios Técnicos.

En el interior de la arqueta se instalarán las llaves de entrada y salida. Las llaves de entrada 
y salida cumplirán las condiciones establecidas en los apartados II.9 y II.11, con 
modificación de la ubicación del elemento de accionamiento. 

El conjunto de medida quedará instalado sobre un apoyo para su montaje. 

Se considerará el grado de protección IP del contador a instalar para garantizar su 
funcionamiento ante inundaciones. 
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Tabla  22 Dimensiones interiores mínimas de la arqueta para acometidas de  
diámetro 30 ≤ diámetro ≤ 65 mm 

Diámetro Acometida  
(mm) 

L min  
(mm) 

A min  
(mm) 

H min  
(mm) 

30 - 40 650 500 250 

50 - 65 950 650 400 
 

En los casos en que se instalen contadores tipo Woltman y al objeto de reducir las 
perturbaciones de flujo, se requerirá incrementar la longitud Lmin en 5 x Diámetro de 
acometida, inmediatamente anterior al contador, y en 3 x Diámetro de acometida, 
inmediatamente posterior al contador, o bien compensar las mismas mediante la instalación 
de estabilizadores de flujo. Las longitudes anteriores podrán ser modificadas en caso de ser 
diferentes a las recomendadas por el fabricante del contador. 

En caso de colocar un filtro previo al contador, se requerirá incrementar la longitud Lmin la 
dimensión del mismo. 

El diseño y las dimensiones se encuentran indicados en los planos del Anexo 2. 

II.8.4.3 Acometidas de diámetro > 65 mm. 

En acometidas de diámetro de mayor 65 mm el conjunto de medida se instalará en una 
arqueta de las mismas características indicadas en el apartado anterior. 

En el interior de la arqueta se instalarán las llaves de entrada y salida. Las llaves de entrada 
y salida cumplirán las condiciones establecidas en los apartados II.9 y II.11.  

El conjunto de medida quedará instalado sobre un apoyo para su montaje. 

Se considerará el grado de protección IP del contador a instalar para garantizar su 
funcionamiento ante inundaciones. 

Las dimensiones mínimas de la arqueta serán las establecidas en la Tabla  23. 

Tabla  23 Dimensiones interiores mínimas de la arqueta para acometidas de diámetro > 65 mm 

Diámetro 
acometida 

(mm) 

Longitud 
(mm) 

Anchura 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Lmin L´min Amin A´min Hmin H´min 
80 700 1.100 400 400 400 600 
100 700 1.200 400 400 400 700 
125 700 1.200 450 450 450 750 
150 700 1.400 450 450 500 700 
200 900 1.500 450 450 500 900 
250 1.000 1.800 450 450 550 950 
300 1.000 2.000 500 500 550 1.050 
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En los casos en que se instalen contadores tipo Woltman y al objeto de reducir las 
perturbaciones de flujo, se requerirá incrementar la longitud Lmin en 5 x Diámetro de 
acometida, inmediatamente anterior al contador, y en 3 x Diámetro de acometida, 
inmediatamente posterior al contador, o bien compensar las mismas mediante la instalación 
de estabilizadores de flujo. Las longitudes anteriores podrán ser modificadas en caso de ser 
diferentes a las recomendadas por el fabricante del contador. 

En caso de colocar un filtro previo al contador, se requerirá incrementar en la longitud L la 
dimensión del mismo. 

El diseño y las dimensiones se encuentran indicados en los planos del Anexo 2. 
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II.9 Llave de entrada al contador 

La llave de entrada al contador a instalar en acometidas deberá ser, como mínimo, de PN 16 
y de paso integral. 

La tipología en función del diámetro de la acometida será: 

II.9.1 Acometidas de diámetro superior a 65 mm 

En acometidas de diámetro superior a 65 mm, la llave de entrada al contador será una 
válvula de compuerta con enlaces de bridas, que cumplirá lo establecido en la Norma 
Técnica de Elementos de Maniobra y Control: Válvulas de Compuerta, vigente. 

II.9.2 Acometidas de diámetro igual o inferior a 65 mm 

Para acometidas de diámetro igual o inferior a 65 mm, la llave de entrada al contador deberá 
cumplir lo establecido a continuación. 

II.9.2.1 Diseño  

La llave de entrada al contador será de obturador esférico, de paso integral, en escuadra y 
formada por una sola pieza o por la unión en fábrica de varias piezas en un cuerpo único, no 
desmontable.  

El enlace entre el tubo y llave se realizará mediante enlace mecánico para tuberías de 
polietileno, que garantice la estanquidad y el esfuerzo a tracción.  

La conexión de la llave con el contador se hará con tuerca orientable o brida orientable, 
conforme a lo indicado en la tabla siguiente. 

Tabla  24  Conexión de la llave de entrada con el contador 

Diámetro del contador (mm) Tipo de unión 

13, 20, 30, 40 Tuerca orientable 

50, 65 Brida orientable 

 
La circulación del agua será de izquierda a derecha, por lo que el elemento de maniobra 
tendrá una posición adecuada en la llave para su correcta manipulación una vez instalada 
ésta. En caso excepcional, los Servicios Técnicos podrán autorizar la 
circulación de derecha a izquierda, por lo que deberá ser posible la adaptación de la llave 
situando el elemento de maniobra en un lugar de fácil manipulación.  

El sentido de maniobra de cierre será el sentido de giro de las agujas del reloj, tal y como 
indica la norma UNE-EN 1074-1:2001. 

El elemento de maniobra será del color natural del material del cuerpo o podrá disponer de 
un recubrimiento de color azul.  
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Dispondrá de un sistema de condena-corte protegido contra el fraude, y no hará posible la 
toma de agua antes del contador.  

La llave de entrada se definirá por el diámetro de la acometida, el diámetro de la tuerca 
orientable o de la brida orientable para la conexión con el contador (es decir, el diámetro del 
propio contador), y el tipo de dicha conexión (si es roscada o embridada). 

1

2

4

3

ROSCA CONTADOR
Conexión Roscada

DIÁMETRO ACOMETIDA  

Fig 5. Llave de entrada al contador 

Elementos de la Llave de entrada  Materiales 

1. Cuerpo 
Latón 
Bronce  
Acero inoxidable  

2. Eje de accionamiento Acero inoxidable 

3. Obturador esférico Latón duro cromado  
Acero inoxidable 

4. Juntas de estanquidad Etileno-Propileno-Dieno (EPDM) 
 

Previa autorización de los Servicios Técnicos, y en caso de instalación 
del conjunto de medida en arqueta y exclusivamente para diámetro de acometida igual a 20 
mm (ver requisitos apartado II.8.4.1), la llave de entrada al contador será de paso recto y 
tendrá las mismas características que la llave de entrada en escuadra. 

Cualquier otro diseño o variación del mismo deberá ser debidamente justificado por el 
fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos. 

II.9.2.2 Materiales 

Los materiales de los distintos elementos de las llaves de entrada serán preferentemente los 
que se indican a continuación. Cualquier otro material o variación en su composición deberá 
ser debidamente justificado por el fabricante y aprobado por el Ayuntamiento. 
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Cuerpo: 

Podrán ser de latón, bronce o acero inoxidable, con las siguientes calidades: 

- Latón: Forjado o moldeado según norma UNE-EN 1982:2009 y según norma UNE-
EN 12165:1999, CW617N o CW614N. 

- Bronce: Forjado o moldeado según normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-EN 
12165:1999, CC491K. 

- Acero inoxidable: Serán según norma UNE-EN 10088-1:2006 de calidades 1.4301, 
1.4306. 

Obturador esférico: 

Será de latón o acero inoxidable, con las siguientes calidades: 

- Latón duro-cromado CW617N o CW614N según las normas UNE-EN 1982:2009 y 
UNE-EN 12165:1999. 

- Acero inoxidable de calidades 1.4301 ó 1.4306, según norma UNE-EN 10088-
1:2006. 

Eje de accionamiento: 

Será de acero inoxidable según norma UNE-EN 10088-1:2006 calidades 1.4301 ó 1.4306. 

Elementos de estanquidad: 

El asiento de la bola será de teflón PTFE. 

Las juntas de elastómero serán de etileno-propileno-dieno EPDM (nomenclatura según 
norma ISO 1629:1995), y deberán cumplir las características que se determinan en la norma 
UNE-EN 681-1:1996 para las clases de dureza 60 ó 70. 

II.9.2.3 Marcado 

Las llaves de entrada deberán marcarse de forma legible y duradera, según la norma UNE-
EN 1074-1:2001, indicándose como mínimo la siguiente información que debe de estar 
fundida o estampadas en frío. 

- Identificación del fabricante 

- DN 

- PN 

II.9.2.4 Ensayos 

Además de los controles, ensayos y pruebas que deberán cumplir los materiales y 
elementos componentes de la llave de entrada, ésta cumplirá los siguientes ensayos y 
pruebas. 
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- Comprobación de características geométricas: Se realizará la medición de las 
dimensiones de la pieza y el paso integral. 

Tabla  25 Ensayos realizados según Normas UNE-EN 1074-1:2001 y UNE-EN 1074-2:2001 

Característica 
a ensayar Tipo de ensayo Parámetros  Condición de 

aprobación 

Pruebas de 
resistencia 
mecánica. 

Resistencia de la carcasa a la 
presión interior y de todos los 

componentes sometidos a presión 

Presión interior: 
Máximo de: 

 PEA 
 1,5xPFA 

Debe resistir sin 
sufrir ningún daño 

Resistencia del obturador a la 
presión diferencial 

Presión diferencial: 

PFA +5 

El obturador debe 
resistir sin sufrir 

ningún daño. 

Resistencia de las válvulas a 
flexión 

Cumplir 
condiciones de la 

Norma 

Debe resistir sin 
deformaciones que 

alteren su 
funcionamiento 

Resistencia de las válvulas al 
esfuerzo de maniobra 

Par mínimo de 
resistencia (mST) 

definido en la 
Norma 

Debe resistir sin 
sufrir daño que 

altere su 
funcionamiento 

Prueba de 
estanquidad 

Estanquidad de 
la carcasa y de 

todos los 
componentes 
sometidos a 

presión 

Estanquidad a la 
presión interior 

Presión interior: 
Máximo de: 

 PEA 
 1,5xPFA 

No debe detectarse 
ninguna fuga 

Estanquidad a la 
presión exterior 

Presión interior: 
-0,8 bar ±0,02 bar 

Cualquier variación 
de presión no debe 
superar 0,02 bares 

Estanquidad del 
asiento 

Estanquidad del 
asiento a una 

presión 
diferencial 
elevada 

Presión diferencial: 

1,1xPFA 

No se debe 
detectar ninguna 

fuga 

Estanquidad del 
asiento a una 

presión 
diferencial baja 

Presión diferencial: 

0,5 bar 

No se debe 
detectar ninguna 

fuga 

Par máximo de maniobra (MOT) 
para la maniobra y la estanquidad Par según Norma Según Norma 

Resistencia a 
los productos 
desinfectantes 

- Solución según 
Norma 

Las propiedades 
funcionales no 
deben verse 

afectadas 

Resistencia a la 
fatiga - 250 ciclos No debe sufrir 

daños 

  

Tabla  26 Ensayos realizados según otras Normas UNE-EN 

Característica 
a ensayar Tipo de ensayo Parámetros Condición de 

aprobación Norma 

Ensayos enlace 
de la llave al 

tubo de 
polietileno 

Ensayo de resistencia al 
desgarro bajo fuerza constante Según Norma Según Norma UNE-EN 

712:1994 
Ensayo de estanquidad a la 
presión interna de uniones 

sometidas a curvatura 
Según Norma Según Norma UNE-EN 

713:1994 

Metalografía  Según material Según Norma correspondiente 
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II.10 Contador único o principal 

Las características de los contadores serán determinadas y aprobadas por los Servicios 
Técnicos. 

II.10.1 Normativa 

Los contadores instalados  cumplirán la legislación vigente actual: 

- Directiva 75/33/CEE del Consejo de 17 de diciembre de 1974, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de 
agua fría. 

- UNE-EN 14154: 2005+A1 Contadores de Agua, relativa a la Directiva 2004/22/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre instrumentos 
de medida.  

Los modelos de contadores que cumplan la Directiva 75/33/CEE se instalarán, únicamente 
hasta el día 30 de Octubre de 2016, si éstos han sido aprobados antes del 30 de Octubre de 
2006. El resto de contadores deberán cumplir los requisitos determinados en la UNE-EN 
14154-1:2005+A1:2007. 

II.10.2 Características Metrológicas  

II.10.2.1 Directiva 75/33/CEE 

La directiva es de aplicación a contadores de agua fría con procedimiento mecánico directo 
en el que intervienen cámaras volumétricas de paredes móviles o la acción de la velocidad 
del agua sobre la rotación de un órgano móvil.  

Los parámetros que determinan las características metrológicas de los contadores son los 
siguientes: 

- Caudal máximo (Qmax) 

Caudal más elevado al que el contador debe funcionar sin deterioro, durante 
periodos de tiempo limitado, respetando los errores máximos tolerados y sin 
sobrepasar el valor máximo de pérdida de presión. 

- Caudal Nominal (QN) 

Es igual a la mitad del caudal máximo. Se expresa en metros cúbicos por hora y 
sirve para designar el contador. A caudal nominal, el contador debe poder funcionar 
en régimen normal de uso, es decir, de forma continua e intermitente, sin sobrepasar 
los errores máximos tolerados. 
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- Caudal de transición (Qt) 

Caudal que separa las zonas inferior y superior del campo de medida, y en el que los 
errores máximos tolerados presentan una discontinuidad. 

- Caudal mínimo (Qmin) 

Caudal a partir del cual todo contador debe respetar los errores máximos tolerados. 
Se fija en función del caudal nominal. 

- Amplitud de carga 

La amplitud de carga del contador es la comprendía entre el Qmax y el Qmin. Dicha 
amplitud se divide en dos zonas, llamadas inferior y superior, en la que los errores 
máximos tolerados son diferentes. 

- Errores máximos tolerados 

Los errores máximos tolerados son del ±5% para la zona inferior que comprende el 
Qmin (inclusive) y Qt (exclusive) y del ±2% en la superior que incluye los valores de 
caudal entre Qt y Qmax (ambos inclusive). 

 

Fig 6. Errores máximo tolerados según Directiva 75/33/CEE 

- Clases metrológicas 

Los contadores de agua se distribuirán según los valores de Qmin y Qt definidos 
anteriormente, en tres clases metrológicas A, B y C, conforme a la tabla siguiente.  

Tabla  27 Clase Metrológica según Directiva 75/33/CEE 

QN 
(m3/h) 

CLASE A CLASE B CLASE C 

Qmin Qt Qmin Qt Qmin Qt 

< 15   0,04*QN  0,10*QN  0,02*QN 0,08*QN 0,01*QN 0,015*QN 

≥ 15 0,08*QN 0,30*QN 0,03*QN 0,20*QN 0,006*QN 0,015*QN 
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II.10.2.2 UNE-EN 14154:2005+A1 

Esta norma es de aplicación a contadores de agua destinados a uso doméstico, comercial e 
industrial.  

Los parámetros que determinan las características metrológicas de los contadores son los 
siguientes: 

- Caudal mínimo (Q1) 

Caudal más bajo al cual se requiere que el contador de agua funcione dentro del 
error máximo permitido. 

- Caudal de transición (Q2) 

Caudal de agua que se sitúa entre el caudal mínimo Q1 y el permanente Q3, que 
divide el rango de caudal en dos zonas, la “zona superior” y la “zona inferior”, cada 
una caracterizada por su propio error máximo permitido. 

- Caudal permanente (Q3) 

Caudal de agua más elevado dentro de las condiciones nominales de funcionamiento 
al cual se requiere que el contador funcione de una manera satisfactoria dentro del 
error máximo permitido 

- Caudal de sobrecarga (Q4) 

Caudal más alto al cual se requiere que el contador de agua funcione por un periodo 
corto de tiempo, dentro de su error máximo permitido, manteniendo su 
comportamiento metrológico cuando posteriormente vuelva a las condiciones 
nominales de funcionamiento sin sufrir deterioro. 

- Errores máximos permitidos 

El error máximo permitido (EMP) para el caudal inferior, positivo o negativo, de los 
volúmenes entregados a caudales entre Q1 (incluido) y Q2 (excluido) será del 5% 
para agua a cualquier temperatura. 

El error máximo permitido (EMP) para el caudal superior, positivo o negativo, de los 
volúmenes entregados a caudales entre Q2 (incluido) y Q4 (incluido) será del 2% para 
agua a temperatura  menor o igual de 30º C 

- Rango de medida del caudal, ratio Q3/Q1 

R = Q3/Q1  10 

- Relación entre caudal permanente y caudal de sobrecarga:  

Q4/Q3 = 1,25 
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- Relación entre caudal de transición y caudal mínimo  

Q2/Q1 = 1,6 

 

 

Fig 7. Errores máximos permitidos según UNE-EN 14154:2005+A1 
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II.10.3 Características dimensionales y de conexión 

Las características dimensionales del contador en función del diámetro nominal y la tipología 
del mismo, deberán cumplir lo indicado en la tabla siguiente: 

Tabla  28 Dimensiones de los contadores 

Diámetro 
contador 

(mm) 

Longitud 
(mm) 

Anchura máxima 
(mm) 

Altura máxima (mm) 
(sin considerar la tapa) 

U o M U o M U o M 

13 115 

100 125 15* 190* 

20 190 

25 260 

145 205 30 260 

40 300 

 U o M W U o M W U o M W 

50 300 200 190 165 210 240 

65 300 200 210 190 220 250 

80 350 200     

100 350 250     

125  250     

150  300     

200  350     

250  450     

300  500     

Tipo de Contador: Chorro único (U). Múltiple (M). Woltmann (W) 

(*) Excepcionalmente, para diámetro contador 15 se admitirá la longitud de 115 mm. 

La conexión del contador a las llaves de entrada y salida pueden ser: 

- Rosca macho, según norma EN ISO 228-1:2003, clase B. 

- Brida, según norma UNE EN 1092:1998, norma ISO 7005-2:1998 y 7005-3:1998, 
para PN 16.  

Las dimensiones de las conexiones entre el contador y las llaves de entrada y salida se 
detallan en la siguiente tabla: 

 



 

 

Especificación Técnica de Acometidas de Agua para Consumo Humano. Versión 2011 
II Componentes de la acometida 

59 

Tabla  29 Dimensiones de roscas y bridas de contador 

DIÁMETRO 
CONTADOR 

(mm) 

Rosca Gas Contador 
(Pulgadas) 

Brida 

Entrada Salida Nº Taladros 

13 3/4 3/4  

15 3/4 3/4  

20 1 1  

25 1 1/4 1 1/4  

30 1 1/2 1 1/2  

40 2 2  

50  4 

65 4 

80 8 

100 8 

125 8 

150 8 

200 12 

250 12 

300 12 

 

II.10.4 Otras características  

Adicionalmente se deberán tener en consideración las siguientes características conforme a 
lo indicado en la UNE EN 14154:2005+A1  

- Protección contra partículas sólidas. Recomendación de instalación de filtro o 
rejilla, en cuyo caso se deberán respetar las distancias rectas recomendadas por 
el fabricante del contador para evitar perturbaciones de flujo. 

- Posición de correcto funcionamiento. (Horizontal, vertical, cualquier posición). El 
contador no se instalará en posición inclinada respecto al plano horizontal ni 
respecto al eje del conjunto de medida.  

- Sensibilidad al perfil de flujo aguas arriba (U) o abajo (D). Recomendación de 
instalación de longitud recta o estabilizador de flujo (S). 
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- Grado de protección según norma UNE 20324:1993. 

 IP-65. Protección total contra el polvo y contra chorros de agua. 

 IP-68. Totalmente protegidos contra el polvo y la inmersión continua. 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- En los contadores tipo Woltman no se permitirá el cambio de la cabeza de 
medida manteniendo el cuerpo. 

- El contador deberá estar precintado por el fabricante. 

El sistema de lectura a distancia de los contadores seguirá el protocolo de comunicación 
especificado en la norma UNE 82326:2010. 

II.10.5 Marcado  

El contador debe estar marcado de forma clara e indeleble conforme a lo indicado en la 
Directiva 75/33/CEE o la norma UNE-EN 14154:2005+A1, en función del caso. El Ayuntamiento

 podrá indicar el sistema de numeración o codificación de los contadores. 

Actualmente existe en el mercado una codificación que está integrada por 12 caracteres y 
que permite identificar fácilmente el contador. 

 
 

- El carácter identificativo del fabricante se codifica con una letra. 

- Año de fabricación. 

- El carácter identificativo del modelo de contador será específico de cada fabricante. 
Tendrán prioridad los valores alfabéticos. 
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- La identificación del diámetro del contador se asigna por una letra a cada diámetro 
nominal de contador. 

Tabla  30 Identificación del diámetro del contador 

Diámetro del 
contador (mm) 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Identificación A B C D E F G H I J K L M N 
 

- La secuencia de identificación numérica son 6 dígitos. 

- El dígito de control estará separado del resto de caracteres por un espacio en blanco. 
Esta codificación incluye algunas de las características del contador que según la 
norma UNE EN 14154-1:2005+A1:2007 deben incluirse en el marcado del mismo. 
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II.11 Llave de salida del contador 

La llave de salida del contador deberá contemplar las siguientes funciones: 

- Apertura-cierre del paso de agua a la instalación del cliente. 

- Evitar el retorno del agua desde la instalación interior del cliente a la red de 
distribución. 

- Posibilitar la comprobación del contador, la toma de presiones y la toma de 
muestras de agua, por lo que dispondrá de una salida con tapón del mismo 
diámetro que la llave y como máximo de 1 1/4 de pulgadas. 

- Purga de la instalación para la eliminación del aire acumulado.  

La llave de salida del contador a instalar en acometidas deberá ser, como mínimo, de PN 16 
y de paso integral. 

La tipología en función del diámetro de la acometida será: 

II.11.1 Acometidas de diámetro superior a 65 mm 

En acometidas superiores a 65 mm el conjunto de salida del contador, estará constituido por 
tres elementos situados según el orden siguiente: 

- Válvula de retención. 

- Carrete telescópico con derivación en rosca de 1 1/4 de pulgadas. 

- Válvula de compuerta según lo establecido en la Norma Técnica de Elementos 
de Maniobra y Control: Válvulas de Compuerta vigente. 

II.11.2 Acometidas de diámetro igual o inferior a 65 mm 

En acometidas de diámetro igual o inferior a 65 mm la llave de salida del contador cumplirá 
lo establecido a continuación: 

II.11.2.1 Diseño  

La llave de salida del contador será de obturador esférico, de paso integral, en escuadra y 
formada por una sola pieza o por la unión en fábrica de varias piezas en un cuerpo único, no 
desmontable.  

El enlace entre el tubo y llave se realizará mediante enlace mecánico para tuberías de 
polietileno, que garantice la estanquidad y el esfuerzo a tracción. Además, deberá 
contemplarse la posibilidad de conexión a la red interior, cuando ésta se lleve a cabo con 
tuberías metálicas, a través de una rosca de metraje universal (tipo gas), aportando, en caso 
necesario, la correspondiente pieza de transición. 
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La conexión de la llave con el contador se hará con tuerca orientable o brida orientable, 
conforme a lo indicado en la tabla siguiente. 

Tabla  31 Conexión de la llave de salida con el contador 

Diámetro del contador 
(mm) 

Tipo de unión 

13, 20, 30, 40 Tuerca orientable 

50, 65 Brida orientable 
 

Preferentemente la circulación del agua será de izquierda a derecha, por lo que el elemento 
de maniobra tendrá una posición adecuada en la llave para su correcta manipulación una 
vez instalada ésta. En caso excepcional, y en caso de circulación de derecha a izquierda, 
deberá ser posible la adaptación de la llave situando el elemento de maniobra en un lugar 
de fácil manipulación.  

El sentido de maniobra de cierre será el sentido de giro de las agujas del reloj, tal y como 
indica la norma UNE-EN 1074-1:2001. 

El elemento de maniobra será del color natural del material del cuerpo o podrá disponer de 
un recubrimiento de color azul.  

La función de evitar el retorno del agua se realizará mediante válvula de retención del tipo 
de émbolo anticontaminación controlable. La válvula de retención será de tipo EA según la 
norma UNE-EN 1717:2001. 

Según la norma UNE-EN ISO 16137:2007, este dispositivo funciona automáticamente, se 
abre cuando la presión en la dirección del flujo aguas arriba de la válvula es mayor que la 
presión aguas abajo, y se cierra por el efecto de fuerzas hidráulicas de reflujo, ayudadas por 
un resorte en la dirección opuesta. La dirección del flujo está marcada en el cuerpo de la 
válvula con una flecha. Cuando no circula agua la válvula está cerrada. 

De acuerdo con la norma anterior, el fabricante debe especificar el valor del coeficiente Kv 
para la posición de apertura total. Las características de la válvula se establecen montando 
la válvula en la instalación de ensayo, según la norma UNE EN 1267:2000, es decir, en la 
llave de salida. La pérdida de carga admisible en la válvula de retención, será inferior a 2 
m.c.a. para el caudal máximo del contador.  

Las válvulas anti-retorno necesitan un caudal mínimo para alcanzar la posición de apertura 
total, por lo que el fabricante deberá indicar dicho caudal mínimo.  

La instalación de la válvula se realiza conforme la norma UNE EN 1717: 2000. 

Previa autorización de los Servicios Técnicos, y en caso de instalación 
del conjunto de medida en arqueta y exclusivamente para diámetro de acometida igual a 20 
mm (ver requisitos apartado II.8.4.1), la llave de salida al contador será de paso recto y 
tendrá las mismas características que la llave de salida en escuadra, siendo el orden de los 
elementos el siguiente: 
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- Válvula de retención. 

- Comprobación del contador-toma de presiones-toma de muestras de agua-purga. 

- Llave de salida del contador. La llave de salida será de paso recto y tendrá las 
mismas características que la llave de salida en escuadra. 

La llave de salida se definirá por el diámetro de la acometida, el diámetro de la tuerca 
orientable ó de la brida orientable para la conexión con el contador (es decir, el diámetro del 
propio contador), y el tipo de dicha conexión (si es roscada o embridada). 

Cualquier otro diseño o variación del mismo deberá ser debidamente justificado por el 
fabricante y aprobado por los Servicios Técnicos. 

 

1 2

5

3

ROSCA  CONTADOR
Conexión Roscada

4

 

Fig 8. Llave de salida del contador 

Elementos de la Llave de salida 
del contador Materiales 

1. Cuerpo 
Latón 
Bronce 
Acero inoxidable 

2. Eje  Acero inoxidable 

3. Obturador esférico Latón cromado  
Acero inoxidable 

4. Válvula de retención Poliacetal (POM) y politetrafluoretileno 
(PTFE) 

5. Juntas de estanquidad Etileno-Propileno-Dieno (EPDM) 
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II.11.2.2 Materiales 

Los materiales de los distintos elementos de las llaves de salida serán preferentemente los 
que se indican a continuación. Cualquier otro material o variación en su composición deberá 
ser debidamente justificado por el fabricante y aprobado por el Ayuntamiento. 

Cuerpo: 

Podrá ser de latón, bronce o acero inoxidable, con las siguientes calidades: 

- Latón: Forjado o moldeado según normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-EN 
12165:1999, CW617N o CW6140N. 

- Bronce: Forjado o moldeado según las normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-EN 
12165:1999, CC491K. 

- Acero inoxidable: Según norma UNE-EN 10088-1:2006 calidades 1.4301, 1.4306. 

Obturador esférico: 

Será de: 

- Latón estampado, duro-cromado según las normas UNE-EN 1982:2009 y UNE-
EN 12165:1999, CW617N o CW6140N. 

- Acero inoxidable según norma UNE-EN 10088-1:2006 calidades 1.4301, 1.4306. 

Eje de accionamiento: 

Será de acero inoxidable según la norma UNE-EN 10088-1:2006 calidades 1.4301, 1.4306. 

Dispositivo de retención: 

Será de poliacetal o Copolímero (POM) y asiento de politetrafluoretileno (PTFE), de un 
diámetro superior en 1/4" del nominal de la llave.  

Elementos de estanquidad: 

El asiento de la bola será de teflón PTFE. 

Las juntas de elastómero serán de etileno-propileno-dieno EPDM (nomenclatura según 
norma ISO 1629:1995), y deberán cumplir las características que se determinan en la norma 
UNE-EN 681-1:1996 para las clases de dureza 60 ó 70. 

II.11.2.3 Marcado 

La llave de salida deberá marcarse de forma legible y duradera, según la norma UNE-EN 
1074-1:2001, indicándose como mínimo la siguiente información que debe de estar fundida 
o estampada en frío. 

- Identificación del fabricante 
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- DN 

- PN 

II.11.2.4 Ensayos 

Además de los controles, ensayos y pruebas que deberán cumplir los materiales y 
elementos componentes de la llave de salida, ésta cumplirá los siguientes ensayos y 
pruebas: 

- Comprobación de características geométricas: Se realizará la medición de las 
dimensiones de la pieza y el paso integral.  

Tabla  32 Ensayos realizados según Normas UNE-EN 1074-1:2001, UNE-EN 1074-2:2001 y UNE-EN 1074-
3:2001 

Característica 
a ensayar Tipo de ensayo Parámetros Condición de 

aprobación 

Pruebas de 
resistencia 
mecánica. 

Resistencia de la carcasa a la 
presión interior y de todos los 

componentes sometidos a 
presión 

Presión interior: 
Máximo de 

 PEA 
 1,5xPFA 

Debe resistir sin sufrir 
ningún daño 

Resistencia del obturador a la 
presión diferencial 

Presión diferencial: 

PFA +5 

El obturador debe 
resistir sin sufrir ningún 

daño. 

Resistencia de las válvulas a 
flexión 

Cumplir condiciones 
de la Norma 

Debe resistir sin 
deformaciones que 

alteren su 
funcionamiento 

Resistencia de las válvulas al 
esfuerzo de maniobra 

Par mínimo de 
resistencia (mST) 

definido en la 
Norma 

Debe resistir sin sufrir 
daño que altere su 

funcionamiento 

Prueba de 
estanquidad 

Estanquidad 
de la carcasa 
y de todos los 
componentes 
sometidos a 

presión 

Estanquidad 
a la presión 

interior 

Presión interior: 
Máximo de 

 PEA 
 1,5xPFA 

No debe detectarse 
ninguna fuga 

Estanquidad 
a la presión 

exterior 

Presión interior: 

-0,8 bar ±0,02 bar 

Cualquier variación de 
presión no debe 

superar 0,02 bares 

Estanquidad 
del asiento 

Estanquidad 
del asiento a 
una presión 
diferencial 
elevada 

Presión diferencial: 

1,1xPFA 
No se debe detectar 

ninguna fuga 

Estanquidad 
del asiento a 
una presión 
diferencial 

baja 

Presión diferencial: 

0,5 bar 
No se debe detectar 

ninguna fuga 

Par máximo de maniobra 
(MOT) para la maniobra y la 

estanquidad 
Par según Norma Según Norma 
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Característica a ensayar Tipo de ensayo Parámetros Condición de 
aprobación 

Características 
hidráulicas 

- Método de ensayo 
según la Norma 

UNE EN 1267:2000 

La pérdida de carga no 
será superior a 1,1 

veces el valor indicado 
por el fabricante 

Resistencia a los 
productos desinfectantes - Solución según 

Norma 

Las propiedades 
funcionales no deben 

verse afectadas 

Resistencia a la fatiga 

Válvula de 
seccionamiento 250 ciclos No debe sufrir daños 

Válvula anti-retorno 2500 ciclos No debe sufrir daños 

  

Tabla  33 Ensayos realizados según otras Normas UNE-EN 

Característica 
a ensayar Tipo de ensayo Parámetros Condición de 

aprobación Norma 

Ensayos enlace 
de la llave al 

tubo de 
polietileno 

Ensayo de resistencia al 
desgarro bajo fuerza constante Según Norma Según Norma UNE-EN 

712:1994 
Ensayo de estanquidad a la 
presión interna de uniones 

sometidas a curvatura 
Según Norma Según Norma UNE-EN 

713:1994 

Metalografía  Según material Según Norma correspondiente 
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II.12 Aseguramiento de la calidad 

La calidad de los distintos componentes deberá ser asegurada mediante un sistema de 
control de las materias primas y del proceso de fabricación, que garantice el cumplimiento 
de las prescripciones técnicas de la norma de referencia utilizada para la producción de los 
mismos y los requisitos establecidos en los apartados anteriores. 

El sistema de aseguramiento de calidad del fabricante deberá ser conforme a la norma 
UNE-EN ISO 9001 debiendo disponer del correspondiente certificado 

Para cada uno de los componentes de la acometida, los Servicios Técnicos  
 podrán solicitar la documentación que permita verificar el cumplimiento de los 
estándares mínimos de calidad especificados en los apartados anteriores, como puede ser: 

- Certificado de producto emitido por empresa certificadora acreditada por ENAC u 
organismo equivalente. 

- Relación de ensayos según normativa de referencia realizados por laboratorio 
acreditado por ENAC u organismo equivalente. 

- Relación de ensayos según normativa de referencia realizados por laboratorio 
competente. 

- Otros requisitos para verificar la suficiencia.  
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III Dimensionamiento de la acometida 

El caudal de cálculo se obtendrá conforme al procedimiento expuesto en las Normas para el 
Abastecimiento de Agua vigente. 
 
Una vez definido dicho caudal, se determinará el diámetro de la acometida y el del contador 
de la Tabla  34. 
 
El contador a instalar deberá cumplir, en función de bajo que norma esté aprobado, una de 
las condiciones siguientes: 
 

 Directiva 75/33/CEE. El caudal de cálculo será menor que Qmax . 
 

 UNE-EN 14154:2005+A1. El caudal de cálculo será menor que Q4.. 



 
 

 

Especificación Técnica de Acometidas de Agua para Consumo Humano. Versión 2011 
III Dimensionamiento de la acometida 

70 

Tabla  34 Diámetro de la acometida y diámetro del contador 

Caudal de 
cálculo hasta Diámetro de acometida Diámetro del contador 

(l/s) (mm) Chorro único o múltiple 
(mm) 

Woltmann  
(mm) 

0,54 20 13/15   

0,75 20 20  

1,25 30 20  

2,00 30 30  

2,50 40 30  

3,50 40 40  

5,00 50 40  

6,00 50 50  

7,50 65 50  

8,50 65 65 50 

10,00 80 65 50 

11,00 80 80 65 

12,50 100 80 65 

15,00 100 100 80 

17,50 150 100 80 

22,00 150 125 100 

27,50 150 125 100 

38,89 150  125 

58,33 150  150 

97,22 200  200 

155,55 250  250 

233,30 300  300 
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IV Instalación de la acometida 

La ejecución de la acometida engloba una serie de operaciones cuya secuencia es la 
siguiente:  

- Trazado y excavación.  

- Instalación de la pieza de injerto y de la pieza de toma.  

- Instalación de la tubería y la llave de corte en acera.  

- Emplazamiento e instalación del alojamiento del conjunto de medida.  

- Instalación del conjunto de medida. 

- Relleno y reposición del pavimento. 

Preferentemente la circulación del agua será de izquierda a derecha, si bien los Servicios 
Técnicos podrán autorizar la circulación en sentido inverso.  

IV.1 Consideraciones de protección medioambiental 

Se deberán tener en cuenta para cada actuación específica las normas de protección 
medioambiental que establezca la legislación vigente. 

IV.2 Seguridad y Salud 

Deberá prestarse especial atención a la seguridad e higiene en el trabajo, a cuyo efecto será 
de aplicación la Reglamentación vigente en dicha materia y lo establecido, en su caso, en el 
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud de Obra. 

En dicho contexto, será de aplicación lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, la cual determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
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En particular, deberá observarse lo establecido en el RD 1627/1997 por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el cual 
fue elaborado en desarrollo del artículo 6 de la anterior Ley y transpone lo establecido al 
respecto por la Directiva 92/57/CEE. 

Se han de tener en cuenta las modificaciones y derogaciones posteriores a estas normas 
recogidas en sucesivas leyes y Reales Decretos. 

IV.3 Trazado y excavación  

Antes de la ejecución de la cala, se señalizarán las obras de acuerdo con la legislación 
vigente y se mantendrá hasta la finalización de la obra. 

La demolición de aceras y pavimentos, así como el almacenamiento temporal y posterior 
retirada a vertedero del material excedente de la excavación, deberá realizarse conforme a 
lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales vigentes del Ayuntamiento donde se realice la 
acometida o la legislación en vigor en su defecto. 

El trazado en planta de la acometida, desde el punto de injerto en la red de distribución 
hasta el alojamiento del conjunto de medida, será sensiblemente recto y lo más corto 
posible. 

Cuando exista algún obstáculo físico que obligue a un trazado más largo, se permitirá una 
desviación máxima de 5 m a la izquierda o derecha de la perpendicular a la fachada o 
cerramiento, trazada desde el emplazamiento del alojamiento del conjunto de medida. 

Las separaciones mínimas entre las generatrices externas de las tuberías de agua alojadas 
en zanja y las de los conductos, o las aristas de los prismas, de los demás servicios 
instalados con posterioridad serán las recomendadas en las Normas para el Abastecimiento 
de agua, Normas para Redes de Saneamiento y Normas para Redes de Reutilización  
vigentes. 

Cuando no sea posible mantener esas distancias mínimas de separación, será necesario 
disponer de protecciones especiales aprobadas por el Ayuntamiento o la empresa 
suministradora correspondiente, según los casos. 

La profundidad de la excavación será la necesaria para que la distancia mínima entre la 
generatriz superior de la tubería de la acometida y la rasante de la acera o la calzada, sea 
0,50 m ó 0,65 m respectivamente. 

De haber un tramo de la acometida que discurra por el interior de la finca, será lo más corto 
posible y deberá ser aprobado por los Servicios Técnicos . Si parte de 
la acometida discurre exenta (no enterrada) por el interior de la finca o local, se anclará la 
tubería a los muros con abrazaderas que aseguren la fijación de la instalación, 
especialmente los codos, y permitan dilataciones. 

Si la tubería de la acometida tiene que atravesar un muro, se colocará un manguito 
pasamuros donde se alojará la tubería. La estanquidad entre ésta y el pasamuros se 
asegurará mediante una junta tórica o sellado con silicona. 
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La ejecución de los trabajos que se autoricen en una galería para el paso de acometidas, se 
efectuará conforme a los requisitos indicados por el titular de la misma, anclándose en los 
hastiales de forma que no se dificulte el tránsito por la misma. 

IV.4 Instalación de la pieza de injerto y de la pieza de toma  

IV.4.1 Instalación de la pieza de injerto 

 
Una vez descubierta la tubería de la red de distribución se hará una excavación en la zona 
donde vaya a hacerse el injerto, tanto en los laterales de la tubería como en su parte inferior, 
de dimensiones suficientes para colocar y apretar con comodidad la pieza de injerto. 

A continuación se limpiará por cepillado la tubería en un tramo ligeramente superior al 
ocupado por la pieza de injerto. Sobre la tubería limpia se colocará la pieza de injerto, 
cuidando que no queden entre la tubería y la junta tierra o materiales que perjudiquen la 
estanquidad o dañen la tubería.  

La pieza de injerto se colocará en posición tal que el taladro para la colocación de la pieza 
de toma quede comprendido entre la vertical y un ángulo máximo de 30º, salvo en el caso 
en que la tubería de distribución discurra bajo la acera o si la pieza de toma es una válvula 
de compuerta, en cuyo caso, su instalación será horizontal. 

El apriete de tornillería se hará de forma que la presión sobre la tubería sea homogénea y el 
recorrido de todos los tornillos similar. 

La tornillería se apretará con llaves dinamométricas certificadas que tendrán estampada la 
norma a la que se ajustan. Los momentos de apriete que se vayan a controlar estarán 
dentro de su rango de uso. 

Las llaves se verificarán, con la periodicidad indicada por el fabricante, por él mismo o por 
un laboratorio de metrología contrastado. 

El momento de apriete máximo será conforme a lo indicado en la norma UNE 17108:1981. 

IV.4.2 Instalación de la pieza de toma 

Sobre la pieza de injerto se instalará la pieza de toma de manera que su salida quede 
enfrentada al alojamiento del conjunto de medida.  

Se desenrosca el manguito mixto desmontable de la pieza de toma para colocar el taladro. 
Una vez colocado el taladro sobre la pieza de toma, se perforará la tubería de distribución, 
cerrando la llave incorporada en la pieza al retirar el taladro. Una vez hecho esto se volverá 
a enroscar el manguito mixto. La llave no se abrirá hasta que no esté terminada la 
acometida. 

El calibre de la broca del equipo de perforación será el mismo que el diámetro de la 
acometida. 
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En el caso en que la tubería de distribución discurra bajo la acera, la instalación de la pieza 
de toma será horizontal, con prolongador de maniobra con tubo protector, colocando la 
correspondiente arqueta para alojamiento del cuadrado de maniobra. En este caso, se 
suprimirá la llave de corte en acera.  

IV.5 Instalación de la tubería 

En la instalación de la tubería se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

- Si la tubería se suministra en tambores o rollos se desenrollará tangencialmente, 
evitando hacerlo en espiral, al menos 24 horas antes de su instalación al objeto de 
eliminar el efecto memoria de la tubería.  

En el caso de no ser posible, se provocarán contra-curvas utilizando el propio 
extremo del tubo como palanca evitando causar estrangulamientos. En ningún caso 
debe doblarse. 

- El corte de la tubería se hará perpendicular al eje de la misma con cortatubos para 
polietileno apropiado al diámetro de la tubería. 

- La profundidad se ajustará a lo definido en los planos del Anexo 2 ó del proyecto 
correspondiente.  

- La tubería se instalará sobre una cama de apoyo de arena o grava de 15 cm de 
espesor; si es de grava, tendrá una granulometría inferior a 20 mm. No es necesario 
compactar el lecho. 

- La tubería se tenderá respetando su ondulación natural, sin forzar la posición 
rectilínea. 

- Antes de tapar las uniones, se efectuará la prueba de presión según lo establecido 
por la norma UNE-EN 805:2000.  

- Una vez instalada la tubería se colocará un relleno inicial de 10 cm de espesor, con 
arena o grava similar a la del lecho. La compactación se hará con pisón de mano, 
compactando alternativamente a ambos lados del tubo hasta llegar al 95% del 
Próctor Normal.  

- Posteriormente se colocará una tongada de protección, con el mismo tipo de material 
empleado en las capas previas y un espesor de 15 cm. La compactación se hará 
manualmente o con máquina ligera hasta conseguir la densidad definida antes. Si el 
nivel freático está por encima del fondo de la zanja, estas operaciones se harán con 
la celeridad suficiente para que el tubo no flote. 

- Encima de este relleno de protección, se colocará una banda de señalización de 
plástico a una altura media, por encima de la generatriz superior de la tubería, de 
0,25 m. El material de la banda deberá ser resistente e insensible a los 
microorganismos. El color deberá ser azul, con una leyenda impresa "ATENCIÓN 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO ", con logotipo del Ayuntamiento. 
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Las dimensiones de la cinta o banda señalizadora serán: 

o Ancho: de 200 a 250 mm. 

o Espesor: de 0,15 a 0,20 mm ± 0,02 mm. 

Esta señalización deberá ser detectable. Para ello, tendrá que llevar un alma 
metálica formada por dos hilos de acero inoxidable de diámetro mayor de 0,2 mm, o 
bien, que en la propia composición del material exista un componente metálico del 
tipo de una lámina de aluminio o cualquier otro material metálico que pueda ser 
reconocido por un detector de metales. En las uniones de tramos de bandas se 
deben de unir los cables o alma metálica, y ésta, debe de aparecer y ser visible en 
los registros. 

- Si la tubería ha de atravesar muros se construirán previamente pasamuros 
adecuados para este fin. 

Uniones por electrofusión 

a) Características del equipo. 

La unión de los accesorios con la tubería se realizará con máquinas 
electrosoldadoras automáticas que permitan soldar accesorios de distintos 
fabricantes, con útil de lectura del código de barras de los accesorios. 
Adicionalmente se recomienda que dispongan de sistema de trazabilidad de la 
soldadura, de tal manera que el instalador podrá facilitar todos los parámetros de la 
soldadura directamente de la máquina. 

Se revisarán anualmente por los servicios técnicos del fabricante o laboratorios 
acreditados, registrándose las revisiones en una ficha, que estará disponible para su 
comprobación por los servicios técnicos. 

b) Procedimiento de soldadura. 

El personal que realice soldaduras deberá disponer de formación especializada en 
instalación de sistemas de tuberías plásticas. 

La soldadura se hará de acuerdo con la norma UNE 53394:2006. 

Se seguirán rigurosamente las indicaciones de los fabricantes de la tubería y del ac-
cesorio sobre temperatura, tiempo de calentamiento, tensiones aplicadas, tiempo de 
enfriamiento, o cualquier parámetro de trabajo indicado por ellos. El rango de tempe-
ratura para poder ejecutar la soldadura estará comprendido entre -5 y +45 ºC. 
 
La zona de soldadura se protegerá contra la humedad con tiempo desfavorable. 

Con carácter general, la soldadura se realizará de acuerdo con el proceso siguiente: 

o Las potencias mínimas, márgenes de tensión y rangos de frecuencia, 
indicados por los fabricantes de las máquinas de electrofusión, serán de 
obligado cumplimiento. 
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o Cortar la tubería según un plano perpendicular a su eje, utilizando para ello un 
cortatubos con cuchilla para tubería de polietileno. 

o Limpiar la suciedad de los extremos de la tubería, sin que quede ningún tipo 
de adherencia. 

o Si la tubería está ovalada en un porcentaje superior al 1,5% de su diámetro, 
restituir la sección circular por medio de abrazaderas de redondeo. 

o Marcar la longitud mínima de la tubería que se va a raspar, para ello, se 
coloca el accesorio electrosoldable sobre la tubería sin sacarlo de la bolsa, y 
se marca con rotulador la mitad de la longitud del manguito en cada uno de 
los extremos de la tubería a unir. 

o Efectuar, utilizando un rascador específico, un rascado cuidadoso de la zona 
de la tubería a soldar para eliminar completamente cualquier tipo de suciedad  
de la capa superficial de la tubería de PE. Después del raspado no tocar la 
superficie del tubo con ningún trapo o papel salvo que se haya ensuciado por 
causa del viento, en ese caso se utiliza papel seco para limpiarlo. Se 
empleará preferentemente un raspador mecánico. No se aplicará este 
procedimiento a la superficie de los accesorios. Únicamente en el caso que el 
accesorio se haya manchado se procederá a limpiarlo de la misma forma que 
la tubería. 

o Comprobar que toda la superficie marcada está correctamente raspada, tanto 
la superior como la parte inferior de la tubería. 

o No se sacará el accesorio de su bolsa protectora hasta que se haya 
completado la preparación de la tubería y se vaya a realizar la soldadura. 

o Colocar el accesorio en uno de los tubos. Se marca la profundidad de 
penetración cuando la marca central del accesorio electrosoldable coincida 
con el extremo de la tubería. A continuación se saca el accesorio 
electrosoldable y se introduce en el otro tubo del mismo modo. 

o Colocar y apretar ligeramente el alineador. 

o Colocar el accesorio en la tubería y asegurarse que está centrado en el 
alineador y se ha introducido hasta la profundidad de penetración. El 
accesorio se colocará de forma que los indicadores de fusión queden visibles 
para su posterior comprobación, y los bornes de conexión eléctrica queden 
accesibles de manera cómoda. A continuación se aprieta totalmente el 
alineador. 

o Comprobar que la corriente a emplear cumple las condiciones necesarias 
para realizar la electrofusión. 

o Pasar el lápiz lector ó scanner de la máquina de soldar por el código de 
barras del accesorio y realizar la soldadura. El tiempo de soldadura que 
especifica el accesorio está calculado a una temperatura ambiente de 20ºC. 
Las maquinas automáticas disponen de un sensor de temperatura ambiente 
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de forma que calculan el tiempo de soldadura en función de la misma. Esto 
hace que no tenga por qué ser idéntico al que se refleja en el accesorio. 

o Terminada la soldadura, mantener colocado el alineador (los cables se 
pueden retirar) hasta haber superado el tiempo de enfriamiento indicado por 
el fabricante del accesorio. Se deberá controlar el tiempo de enfriamiento. 
Después se desmonta el alineador. La unión se inspecciona visualmente y se 
comprueba que han salido los testigos de fusión. La salida de los testigos de 
fusión no garantiza que la soldadura se haya completado de forma correcta. 

IV.6 Instalación de la llave de corte en acera 

La llave de corte en acera se instalará, como norma general, salvo que las condiciones no lo 
permitan a causa de los diferentes servicios que puedan existir, con el eje de maniobra lo 
más cerca posible del bordillo de la acera, caso de existir ésta, y de forma que la generatriz 
superior del tubo de acometida quede como mínimo a 50 cm de la superficie, tal como se 
señala en los planos del Anexo 2. La llave de corte en acera quedará enterrada, pero 
maniobrable desde la superficie, a través de la arqueta integral y el prolongador de maniobra 
con tubo protector correspondiente.  

En los casos que, previa autorización de los Servicios Técnicos, el 
conjunto de medida se instale en arqueta, no se instalará llave de corte en acera en las 
siguientes situaciones: 

- Cuando la tubería discurra por la calzada y la acera tenga menos de 5 metros de 
anchura. 

- Cuando la tubería discurra por la misma acera en la que se realiza la acometida. 

IV.7 Emplazamiento e instalación del alojamiento del conjunto medida 

El alojamiento del conjunto de medida estará situado en límite de la propiedad con la vía o 
zona pública y conforme a lo indicado a continuación: 

IV.7.1 Armario prefabricado y hornacina  

Los tubos de entrada y salida deberán sobresalir la mitad de la altura del armario u 
hornacina respecto a la base de los mismos. 

La distancia entre los ejes de los tubos de entrada y salida, en el caso del armario, en 
función del diámetro de la acometida y del tipo de contador a instalar serán las indicadas en 
los planos del Anexo 2. 

La instalación del armario o la hornacina se realizará dejando el cerco sobre el muro de 
fachada de forma que permita la apertura de la puerta a 180º y siempre hacia el exterior del 
inmueble. 

La ubicación del armario u hornacina podrá ser conforme a lo indicado a continuación:  
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- Inmuebles con fachada a vía o terreno público. 

El armario o la hornacina se colocará empotrado en el muro de la fachada principal, 
con apertura a vía pública o terreno público. 
 
Se practicará un hueco en el muro de fachada, de las dimensiones adecuadas al 
armario o la hornacina que haya de instalarse. En caso de armario, quedará 
firmemente unido al muro mediante recibido con mortero u otro material de fijación, o 
mediante tornillos y tacos.  

La distancia entre la base del armario o la hornacina y la rasante del terreno oscilará 
entre 0,20 m y 0,80 m. 

Para el alojamiento de la tubería, se realizará un cajeado en el muro de las 
dimensiones adecuadas a su diámetro exterior, y de longitud hasta 0,10 m por 
debajo de la rasante del terreno. El cajeado deberá quedar vacío o relleno de arena, 
para facilitar la instalación del conjunto de medida. Una vez finalizada la instalación 
se rellenara convenientemente. 

- Inmuebles con terreno privado entre fachada y vía o terreno público 

o Existe cerramiento coincidiendo con límite de propiedad de la finca: el armario 
o la hornacina se colocará empotrado en el muro de cerramiento conforme a 
lo indicado en el epígrafe anterior. 

o No existe cerramiento coincidiendo con límite de propiedad de la finca: el 
armario o la hornacina se colocará sobre zócalo preparado para tal fin en 
límite de propiedad de la finca.  

Se preparará un zócalo de fábrica de ladrillo macizo, enfoscado, de sección 
superior a la base del armario o la hornacina y una altura suficiente para que 
el hueco en el que se colocará el armario o la hornacina quede entre 0,20 m y 
0,80 m sobre la rasante del terreno. 

El zócalo deberá envolver el armario prefabricado por la parte inferior, 
superior, trasera y laterales. 

Se dejarán colocados dos pasatubos desde el armario o la hornacina hasta el 
terreno, del diámetro suficiente para instalar el tubo de acometida. 

IV.7.2 Cuarto de contadores 

El cuarto de contadores debe situarse junto al límite de propiedad de la finca y con acceso 
directo a través de vía pública o terreno público.  
 
El cuarto de contadores formará parte de las zonas comunes del inmueble, con fácil y libre 
acceso. Dispondrá de iluminación eléctrica, ventilación y desagüe directo a la red de 
saneamiento del inmueble, estando separado de otras dependencias destinadas a 
centralización de contadores de gas o electricidad. 
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IV.7.3 Arqueta 

En el caso que los Servicios Técnicos autoricen la instalación del 
conjunto de medida en arqueta, ésta se situará en la acera perpendicular a la fachada o 
cerramiento y a 10 cm de la misma. 

IV.7.4 Acometidas derivadas de red distribución en galería 

- La finca dispone de tacón de galería 

El alojamiento del contador se situara junto a la salida del tacón de galería en lateral 
derecho o izquierdo según proceda. En este caso la llave de calle estará en la 
galería o en el tacón de galería. 
 

- La finca no dispone de tacón de galería 

El alojamiento del contador se situara según lo indicado en el apartado IV.7.1 
Armario prefabricado y hornacina. 

IV.7.5 Fincas protegidas 

Dependiendo del grado de protección de la finca los Servicios Técnicos del  
determinarán dentro de las posibilidades existentes la ubicación más adecuada, de forma 
que discurra el menor tramo posible de acometida por propiedad privada. 

IV.8 Instalación del conjunto de medida  

Las llaves de entrada y salida correspondiente a un mismo conjunto de medida deberán ser 
siempre del mismo fabricante. De esta manera se asegura la correcta instalación del 
conjunto de medida en el interior del armario y el acceso de los tubos de entrada y de salida 
por los taladros del mismo. 

Se deba asegurar, mediante precintos u otro sistema no manipulable, que nadie ajeno a los 
Servicios Técnicos desmonte o manipule el conjunto de medida. 

Durante la instalación del conjunto de medida se debe prestar especial atención a que el 
flujo de agua sea el mismo que el indicado en la flecha grabada en el contador. 

IV.9 Relleno y reposición de pavimento 

Una vez realizado el relleno de protección e instalada la banda de señalización se procederá 
a efectuar el resto del relleno de la zanja. 

El relleno y reposición del pavimento deberá realizarse conforme a lo dispuesto en las 
Ordenanzas Municipales vigentes del Ayuntamiento donde se realice la acometida o la 
legislación en vigor en su defecto. 

Con carácter general el relleno y el pavimento deberán cumplir las siguientes condiciones: 
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- El material deberá cumplir la condición de suelos adecuados 

- La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a 
1,750 t/m3. 

- El espesor de las tongadas será tal que garantice una compactación del 95% del 
ensayo Próctor Normal. 

- La base del pavimento será del mismo material que el levantado; si se utiliza el 
hormigón de base, será de consistencia plástica, con tamaño máximo del árido de 40 
mm y una resistencia característica de 20 N/mm2 a los 28 días. 

- El pavimento a utilizar en las reposiciones cumplirá al menos las mismas 
características que el levantado. 

- La reposición de la capa de rodadura se realizará sobre una superficie que permita el 
buen acabado de la zona afectada; presentará bordes rectos y regulares y se sellará 
toda la longitud de las juntas que se originen. 

IV.10 Normas de mantenimiento y reparación 

En el caso de avería en la tubería el procedimiento llevado a cabo para la reparación 
dependerá del material de la misma, existiendo la posibilidad de encontrar materiales 
distintos a los autorizados actualmente por el Ayuntamiento. Los Servicios Técnicos  
determinarán el procedimiento de reparación más adecuado. 

IV.10.1 Acometidas de caña de hierro galvanizado, de plomo o de fibrocemento. 

En las acometidas de caña de hierro galvanizado, plomo o fibrocemento, en caso de avería, 
se procederá a la sustitución completa de la misma, adecuándola a la Normativa vigente. 

IV.10.2 Acometidas con tubería de polietileno. 

Cuando la rotura se produce en acometida ejecutada con polietileno, la reparación de la 
misma se realizará, intercalando un trozo de tubo de polietileno mediante accesorios 
electrosoldables o metálicos con junta mecánica PN 16. 

Los accesorios metálicos deberán cumplir la norma UNE-EN 1254-3:1999 donde se 
especifican los materiales, dimensiones, tolerancias y requisitos de ensayos que deben 
satisfacer los mismos. 

IV.10.3 Acometidas de tubería de fundición. 

En las acometidas realizadas con tubería de fundición las reparaciones se realizarán según 
la norma empleada en las reparaciones de la red de distribución. 
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IV.10.4 Corte del agua en caso de avería en acometida domiciliaria. 

Los Servicios Técnicos determinaran los procedimientos de actuación 
en cada caso si bien y con carácter general se procederá de la siguiente manera: 

- Cuando la avería se produce entre la llave de corte en acera y el contador-general, 
se interrumpe el suministro cerrando la llave de corte y se procede a reparar la 
avería. 

- Cuando la avería se encuentra entre la tubería general y la llave de corte en acera, 
como regla general, se procederá al corte del polígono, procediéndose seguidamente 
a reparar la acometida dañada. 
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Anexo 1. Normativa Citada 

Normas y Especificaciones Técnicas

Normas Técnica de Elementos de Maniobra y Control. Válvulas de Compuerta, vigente. 

Normas para el Abastecimiento de Agua, vigente. 

Legislación de la Unión Europea 

Directiva 75/33/CEE del Consejo de 17 de diciembre de 1974, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre los contadores de agua fría. 

Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporal 
o móviles. 

Directiva 2004/22/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 
relativa a los instrumentos de medida. 

Legislación nacional 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del 
agua de consumo humano. 
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Normas UNE 

7050-1:1997  Tamices y tamizado de ensayo. Parte 1: Vocabulario. 

17108:1981  Tornillos y tuercas de acero. Momentos de apriete. 

20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
(CEI 529:1989). 

53394:2006 Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) 
para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

82326:2010  Protocolo de comunicación para lectura de dispositivos de contadores 
de agua y otros dispositivos de medida o control de instalaciones de 
agua. 

92120-2:1998 Productos de aislamiento para construcción. Espuma rígida de 
poliuretano producida in situ. Parte 2: Especificaciones para el 
producto instalado. 

Normas UNE-EN 

 
124:1995  Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

545:2007 Tubos, uniones y accesorios en fundición dúctil y sus juntas para 
canalización de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

573-3:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de 
los productos de forja. Parte 3: Composición química y forma de los 
productos. 

681-1:1996 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 

712:1994  Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones 
mecánicas con esfuerzo axial entre tubos a presión y sus accesorios. 
Método de ensayo de resistencia al desgarro bajo fuerza constante. 

713:1994  Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones mecánicas 
entre tubos a presión de poliolefinas y sus accesorios. Ensayo de 
estanquidad a presión interna de uniones sometidas a curvatura. 

728:1997  Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Tubos 
y accesorios de poliolefina. Determinación del tiempo de inducción a la 
oxidación.  
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805:2000  Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 
edificios y sus componentes. 

1074-1:2001  Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y 
ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales. 

1074-2:2001  Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y 
ensayos de verificación apropiados. Parte 2: Válvulas de 
seccionamiento. 

1074-3:2001  Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y 
ensayos de verificación apropiados. Parte 3: Válvulas antiretorno. 

1092-2: 1998  Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de 
fundición. 

1254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de 
compresión para tuberías de plástico. 

1561:1998  Fundición. Fundición gris.  

1563:1998  Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 

1717:2001  Protección contra la contaminación del agua potable en las instalacio-
nes de aguas y requisitos generales de los dispositivos para evitar la 
contaminación por reflujo.  

1774:1998  Cinc y aleaciones de cinc. Aleaciones para fundición. Lingotes y esta-
do líquido.  

1982:2009  Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas fundidas.10083-1:2008
 Aceros para temple y revenido. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro.  

10088-1:2006  Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

10226-1:2004  Roscas de tuberías para uniones con estanquidad en la rosca. Parte 1: 
Roscas exteriores cónicas y roscas interiores cilíndricas. Dimensiones, 
tolerancias y designación. 

12201-1:2003  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

12201-2:2003  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

12201-3:2003  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Accesorios. 

12165:1999  Cobre y aleaciones de cobre. Productos y semiproductos para forja. 
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12844:1999  Cinc y aleaciones de cinc. Piezas coladas. Especificaciones. 

13163:2009  Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 
Especificación. 

13244-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, 
para suministro de agua, en general, y saneamiento a presión. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

13403:2003  Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante. 

14154:2005 +A1 Contadores de agua. Parte 1: Requisitos generales. 

14598-1:2006 Compuestos de moldeo termoestables reforzados.  Especificaciones 
para los compuestos de masa preimpregnada (SMC) y compuestos de 
moldeo en masa (BMC). Parte 1: Designación. 

14901:2007  Tuberías, racores y accesorios de fundición dúctil. Recubrimiento 
epoxi (alta resistencia) para racores y accesorios de fundición dúctil. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

50102:1996  Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código 
IK). 

60439-5:2007 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Requisitos 
particulares para los conjuntos de aparamenta para redes de 
distribución públicas. (IEC 60439-5:2006). 

60695-10-2:2004 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 10-2: Calor anormal. 
Ensayo de la bola. 

62208:2004 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja 
tensión. Requisitos generales. 

Normas UNE-EN-ISO 

945:2009 Designación de la microestructura de la fundición de hierro. Parte 1: 
Clasificación del grafito por análisis visual. (ISO 945-1:2008) 

1043-1 :2002 Plásticos. Símbolos y abreviaturas. Parte 1: Polímeros de base y sus 
características especiales. (ISO 1043-1:2001) 

1043-2 :2002 Plásticos. Símbolos y abreviaturas. Parte 2: Cargas y materiales de 
refuerzo. (ISO 1043-2:2000). 

1133:2001 Ayudas para caminar manejadas por un brazo. Requisitos y métodos 
de ensayo. Parte 1: Muletas de codo (ISO 11334-1:2007)  
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1167-1:2006 Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la con-
ducción de fluidos. Determinación de la resistencia a la presión inter-
na. Parte 1: Método general (ISO 1167-1:2006)  

1167-2:2006 Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la con-
ducción de fluidos. Determinación de la resistencia a la presión inter-
na. Parte 2: Preparación de las probetas de las tuberías (ISO 1167-
2:2006)  

1452-2:2010  Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 
agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Policloruro 
de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.  

1874-1:2001 Plásticos. Materiales de poliamida para moldeo y extrusión. Parte 1: 
Designación. (ISO 1874-1:1992)  

2081:2001 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. 
Recubrimientos electrolíticos de cinc con tratamientos suplementarios 
sobre hierro o acero. (ISO 2081:2008) 

3126:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de 
materiales plásticos. Determinación de las dimensiones (ISO 
3126:2005).  

3506-1:2010 Características mecánicas de los elementos de fijación de acero 
inoxidable resistente a la corrosión. Parte 1: Pernos, tornillos y 
bulones. (ISO 3506-1:1997). 

8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las 
superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de substratos 
de acero no pintados después de eliminar totalmente los 
recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007) 

11469:2001 Plásticos. Identificación genérica y marcado de productos plásticos. 
(ISO 11469:2000). 

16137:2007 Válvulas industriales. Válvulas antirretorno de materiales 
termoplásticos (ISO 16137:2006) 

Normas EN ISO 

228-1:2003 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads -- 
Part 1: Dimensions, tolerances and designation  

Normas ISO 

1629:1995 Rubber and latices – Nomenclature. 

7005-2 :1988 Metallic flanges -- Part 2: Cast iron flanges  
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7005-3 :1988 Metallic flanges -- Part 3: Copper alloy and composite flanges  

13954:1997 Plastics pipes and fittings -- Peel decohesion test for polyethylene (PE) 
electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or 
equal to 90 mm  

13955:1997 Plastics pipes and fittings -- Crushing decohesion test for polyethylene 
(PE) electrofusion assemblies. 
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Instal·lació d’arquetes de mesura d’aigua potable. 
  

1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de 
les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions 
que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 
control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 
recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a 
dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que 
li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Miralcamp 
Adreça                 : Av. Països Catalans nº 1 
Població              : Miralcamp 
Representant               :  Carme Ribes Llordés 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : David Palou i Lamarca 
Titulació/ns  : Enginyer tècnic 
Organisme               : Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
Població              : Mollerussa 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : David Palou i Lamarca 
Titulació/ns  : Enginyer tècnic 
Col·legiat  núm.    : 14.767-L 
Organisme              : Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
Població              : Mollerussa 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor  

 
Mario Campos Romero 

Titulació/ns  : Arquitecte tècnic 
Organisme                : Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
Població              : Mollerussa 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

Les obres consisteixen en la instal·lació en les escomesa domiciliàries d’aigua 
potable, d’una arqueta amb claus de tall i espai per allotjar un comptador d’aigua 
potable. 
 

 
4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Diversos carrers del municipi 
Població              : Miralcamp 

 
  

4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Carretera L-200 
Telèfon                 : 973.601.701 
Fax                       : 973.710.102 

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Ajuntament de Miralcamp 
Gas           : Gas natural 
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Electricitat               : Fecsa-Endesa 
Sanejament              : Ajuntament de Miralcamp 
Altres                   : Ajuntament de Miralcamp 

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Telèfons d’interès: 112 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de 
23.380,48 €. 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 
 

4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 
  
4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Ajudant muntador 
Manobre 
Manobre especialista 
  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ARMARIS PER A COMPTADORS 
CALÇS 
CIMENTS 
FAMÍLIA JRM 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
SORRES 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Camió per a transport de 7 t 
Formigonera de 165 l 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 
faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades 
en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

• Connexió de servei 
 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

• Quadre General 
 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 
• Conductors 

 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 

• Quadres secundaris 
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− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 · 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
 · 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
 · 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
 · 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
 · 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
 · 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
 · 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 · 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
 · 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
 

• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

 · Connexió de 24 v    : Violeta. 
 · Connexió de 220 v    : Blau. 
 · Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 

− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

• Enllumenat provisional 
 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 
 

• Enllumenat portàtil 
 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
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La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 
  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on 
al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran 
les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 
neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
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ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 
 

• Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
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6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  
6.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  
6.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 
pròxim possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers 
auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 

− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 
forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 
dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
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− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
  
7. ÀREES AUXILIARS 
 
  
7.1. Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 
seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 
de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 
de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 
previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 
sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 
argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant 
o importador. 
  
7.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats 
els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 
m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 
amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 
0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels 
equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats 
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i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre 
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 
La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de 
màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl 
o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en 
la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 
inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
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prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 
emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 
amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
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i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 
de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 
  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 
les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
  
10.1. Serveis afectats 
 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
 
 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 
per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 
seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació 
i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
10.2. Servituds 
 
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el què es 
descrigui en el projecte d’execució 
 
 
 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 
afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 
Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments 
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  
10.3. Característiques meteorològiques 
 
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
  
10.4. Característiques del terreny 
 
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques topogràfiques 
del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 
  
10.5. Característiques de l'entorn 
 
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, zona 
industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola o a 
hospital,etc.) 
  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
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12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 
  
12.1. Procediments d'execució 
 
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 
(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, estructura 
metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 
 
 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
 
 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 
dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 
de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 
el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 
Estudi de Seguretat i Salut. 
  



Projecte per a la instal·lació d’arquetes d’aigua potable (Fase 3)                                                          

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
C/ Prat de la Riba nº 1, 25230-Mollerussa 

Tel. 973.71.13.13 - Fax. 973.60.04.77 

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas 
generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  
  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
  
14.1. Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
  
14.2. Il·luminació 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 
es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
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1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
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− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se 
fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
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Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 
això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 
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ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 
la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 
considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc 
o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 
la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 
protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 
admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 
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lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 
radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, 
emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 
en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 
tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 
radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 
tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 
mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 
risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 
en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 
radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
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raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats 
d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi 
de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en 
les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 
un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
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persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 

làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 

treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 

el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 

pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 

guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb 
el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
14.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 
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o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 
de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 
de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 
comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 
de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 
una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 
cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 
a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
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− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 
estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
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7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-
lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 
 
  

Codi UA Descripció 
  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 
amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
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Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització 
interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 
que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 
seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  
 

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

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
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legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 

a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
  
  
  
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 
és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 
senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
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12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 
  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 
compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 
correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 
de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 
tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  
21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, 
dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general 
(inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi 
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l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a 
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en 
la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
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• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 
de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 
a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 
per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 
per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 
el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
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vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors 
o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics 
opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte 
de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
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Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 
vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, 
fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 
amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en 
algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 
de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
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que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

 
• Elements de protecció 

 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
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totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 

 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 
de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 

• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 
de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 
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de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 
la part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, 
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
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operacions. 
  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS  



Projecte per a la instal·lació d’arquetes d’aigua potable (Fase 3)                                                          

Consell Comarcal del Pla d’Urgell 
C/ Prat de la Riba nº 1, 25230-Mollerussa 

Tel. 973.71.13.13 - Fax. 973.60.04.77 

 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
21 

 
  
 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
TREBALLS EN LOCALS TANCATS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 
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