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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Definició 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte “Disseny d’un 

pont de formigó pretesat” constitueix el conjunt d'instruccions per al 

desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als 

materials i a les unitats d'obra. 

 

1.2. Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al 

present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques 

s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus 

títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració 

Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut 

d'aquestes disposicions. 

 

1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en 
compte 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 

disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 
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Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, de 8 de novembre, amb les 

modificacions realitzades per la Llei 54/2003 de 12 de desembre, de 

reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

Reglament dels Serveis de Prevenció (Reial Decret 39/1997 de 17 de gener). 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a d’utilització pels treballadors d’ equips de 

protecció individual. 

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per l’ utilització pels treballadors dels equips 

de treball. 

Reial Decret 485/1997, de 4 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 

Ordenança laboral de la construcció de 28 d’agost de 1970. 

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la 

protecció de la salut i seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre sobre protecció dels treballadors 

front als riscos derivats de la seva exposició al soroll durant el treball. 

(BOE 2/11/89). 

Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les 

condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció Individual (BOE 28/12/92. Correcció de errates BOE 

24/2/93). 

Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 

1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. 

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat 

i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporten 

riscos. En particular dors lumbars pels treballadors. (BOE 23/4/97). 

 

En aquelles qüestions que no es trobin explícitament regulades en el present Plec 

de Condicions, seran d’aplicació aquelles prescripcions aplicables al tipus d’obra 

de que es tracti contingudes en: 

Plec de Licitació que s’estableixi per la contractació d’aquestes obres. 

Instrucció per la recepció de ciments (RC-03) aprovada per Reial Decret 

1797/2003, de 26 de desembre. 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovada per Reial Decret 

2661/1998, de 11 de desembre, amb les actualitzacions posteriors. 
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UNE-EN-10224:2003 Tubs i accessoris en acer no alejat pel transport de 

líquids aquosos, inclòs aigua pel consum humà. 

UNE-EN 10020:2001 Definició i classificació dels tipus d’acer. 

UNE-EN 10025:1994 Productes laminats en calent, d’acer no alejat, per 

construccions metàl·liques d’us general. Condicions tècniques de 

subministra. 

Norma ISO-4200:1991 “Plain and steel tubes, welded and seamless; general 

tables of dimensions and masses per unit length”. 

Norma ISO-9691-1:2003 Soldeig i processos afins. Recomanacions per la 

preparació d’ unions. Part 1: Soldeig per arc amb elèctrodes revestits, 

Soldeig per arc protegit amb gas i elèctrode d’aport, Soldeig per flama, 

Soldeig per arc amb gas inert i elèctrode de volframi i Soldeig per faç 

d’alta energia d’acers. 

Norma UNE 14612:1980 Pràctica recomanada per l’examen de les unions 

soldades mitjançant d’utilització de líquids penetrants. 

Norma UNE 14618:2000 Inspectors de soldadura. Qualificació i certificació. 

Norma UNE 36801:1992 (EN 10204:1991), Productes metàl·lics. Tipus de 

documentació d’inspecció. 

UNE-EN 288-1-2-3:1993/A1:1997 Especificació i qualificació dels 

procediments de soldeig pels materials metàl·lics. Parts 1, 2 y 3. 

UNE EN 439:1995 Productes d’aportació pel soldeig. Gasos de protecció pel 

soldeig i pel tall amb arc elèctric. 

UNE EN 440:1995 Productes d’aportació pel soldeig. Filferro i dipòsits pel 

soldeig per arc amb protecció gasosa d’acers no alejats i acers de gra fi. 

Classificació. 

UNE EN 449:2003 Productes d’aportació pel soldeig. Elèctrodes revestits pel 

soldeig per arc d’acers no alejats i acers de gra fi. Classificació. 

UNE EN 473:2001 Qualificació i certificació del personal que realitza assajos 

no destructius. 

UNE EN 571-1: 1997 Assajos no destructius. Assaig per líquids penetrants. 

Part 1: Principis generals. 

UNE EN 10224:2003, Tubs i accessoris en acer no alejat pel transport de 

líquids aquosos, inclòs aigua pel consum humà. Condicions tècniques de 

subministra. 

Eurocòdis: 

ENV 1991: EC 1 – Bases de disseny i accions. 

ENV 1992: EC 2 – Estructures de formigó. 

ENV 1993: EC 3 – Estructures metàl·liques. 
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ENV 1994: EC 4 – Estructures mixtes. 

ENV 1996: EC 6 – Estructures de fàbrica de rajola. 

ENV 1997: EC7 – Projecte geotècnic. 

ENV 1998: EC8 – Estructures resistents al terratrèmol. 

ENV 1999: EC9 – Estructures d’alumini. 

Llei de Carreteres. Llei 25/1988 de 29 de Juliol (B.O.E. 30 de Juliol de 1988). 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG-

3/75), de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals, aprovat per 

Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976. A més són d’aplicació les O.M. de 

31 de juliol de 1986, de 21 de gener de 1988 (PG-3/88), de 8 de maig de 

1989, de 28 de setembre de 1989, de 27 y 28 de desembre de 1999, de 

13 de febrer de 2002 y de 16 de maig de 2002, sobre modificació de 

determinats Articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

Obres de Carreteres y Ponts, així com les Ordres Circulars 297/88T, 

322/97, 326/2000 y 5/2001. 

O.C. 5/2001 sobre riscos auxiliars, mescles bituminoses i paviments de 

formigó. 

Recomanacions per l’ús de plaques reflectants en la senyalització vertical de 

carreteres D.G.C. MOPU 1984. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la recepció de blocs de formigó 

en les obres de construcció (RB-90). Ordre de 4-7-90 B.O.E. 11-7-90. 

Norma de Construcció Sismoresistent: Part general i Edificació (NCSE-02) 

aprovada per Reial Decret nº 997/2002 de 27 de setembre. 

CEB. Recomanacions internacionals unificades en el càlcul i execució d’obres 

de formigó. 

Avaluació de l’Impacte Ambiental. Reial Decret 1302/1986 de 28 de juny 

(B.O.E. de 30 de juny de 1986) 

Reglament per l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 de 28 de juny 

sobre Avaluació de l’Impacte Ambiental Reial Decret 1131/1988 de 30 de 

setembre (B.O.E. de 5 d’octubre de 1988). 

Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret legislatiu 

1302/1986. 

Llei 3/1995 de Vies Pecuàries. 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. 

Normes ISO 9000 sobre Sistemes de Qualitat e ISO 14.000 sobre Sistemes 

de Gestió Mediambiental. 

Plec de Prescripcions Tècniques que hauran de regir en las obres 

d’acondicionament paisatgístic, de la Direcció General de Medi Ambient del 

MOPU (Març 1985). 
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Llei 10/1998 de Residus, de 21 d’Abril. 

Reial Decret 1942/1993 de 5 de Novembre, Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis. 

O.M. de 16 d’Abril de 1998, Normes de procediment i desenvolupament del 

Reial Decret 1942/1993. 

Normes sobre realització d’obres de 14 de març de 1980. 

Reglament d’ Aparells Elevadors per obres (O.M. 23-5-77 B.O.E. 14-6-77) 

Instruccions complementàries MT-BT de 31 d’Octubre de 1973 i 23 de Gener 

de 1978 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 

contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de 

l'adjudicació d'aquestes. Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació 

en tots aquells casos en que no es contradigui el que està disposat expressament 

al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i 

Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les prescripcions a complir. 

 

1.4. Condicions generals 

 

Tots els materials, equips i instal·lacions que s'utilitzin a les obres hauran 

d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per el 

Director de l’obra. 

La redacció d’aquest Plec contempla tant els materials i l’execució de les obres 

inclosos en aquest projecte com altres unitats que, davant de qualsevol 

imprevist, puguin aparèixer durant el desenvolupament de l’obra. 

En cas de requerir-ne en alguna fase de l’execució del present projecte alguna 

unitat no contemplada explícitament en aquest Plec, aquesta no podrà ser 

instal·lada o executada sense el vist-i-plau de l’Enginyer Director. 

Serà obligació del Contractista avisar el Director de l’obra de les procedències 

dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de 

fer-los servir, per a que puguin efectuar-se els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin pel seu ús a les Obres, hauran de ser 

examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol 

moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es 

troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb 

materials no assajats o no aprovats per el Director de l’obra, podrà ser 

considerat com defectuós. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de 

les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la 

seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà 

retirat de l'Obra immediatament, excepte si té autorització del Director de l’obra. 
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1.5. Descripció del projecte 

 

La descripció i abast del projecte es descriu en la Memòria d’aquest Projecte. 
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CAPÍTOL 2: 

CONDICIONS  A 

SATISFER PELS 

MATERIALS I UNITATS 

D’OBRA 

 

2.1. Materials d’ús general 

 

2.1.1. Procedència dels materials 

 

Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per a 

l'execució del Contracte els obtindrà el Contractista de les pedreres, jaciments i 

fonts de subministrament que estimi oportú. No obstant haurà de tenir en 

compte les recomanacions que sobre procedència de materials assenyalen els 
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documents informatius del Projecte i les observacions complementàries que 

pugui fer el Director de l’obra de l'Obra. 

El Contractista justificarà a el Director de l’obra, amb antelació suficient, les 

procedències dels materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho sol·liciti el 

Director de l’obra, les mostres i dades necessàries per demostrar la seva 

acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat. 

Quan s'assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en 

els Plànols, el Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes procedències. Si 

posteriorment es comprovés que aquestes procedències són inadequades o 

insuficients, el Director de l’obra fixarà les noves i proposarà la modificació de 

preus i del Programa de Treball, si això fos necessari i es contemplés en el 

Contracte. 

2.1.2. Ciment Portland 

 

Definició 

En les obres definides en aquest Projecte s'utilitzarà ciment Portland definit 

segons es recull en el Plec del RC-03. 

 

Condicions generals 

El ciment haurà d'acomplir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per la Recepció de Ciments (RC-03). Acomplirà tanmateix, 

les recomanacions i prescripcions contingudes a les "Instrucción para el Proyecto 

y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado" (EHE). 

 

Tipus de ciment Portland 

El ciment Portland a utilitzar podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-03), 

sempre que sigui d'una categoria no inferior a la 350 i satisfaci les condicions 

que, a l’esmentat Plec, es prescriuen. 

 

Subministrament i emmagatzematge 

El ciment serà transportat en envasos de tipus aprovat en els que haurà de 

figurar expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en 

dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa el document de remesa amb les 

mateixes indicacions esmentades. 

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb 

dispositius de protecció contra el vent i la pluja. 

El ciment s'emmagatzemarà de tal manera que permeti un fàcil accés per la 

inspecció i identificació de cada remesa a un magatzem o sitja protegit 

convenientment contra la humitat del terra i de les parets. Es prepararan els 

magatzems o sitges necessaris per que no puguin barrejar-se els diferents tipus 

de ciment. Els magatzems hauran rebut prèviament l’aprovació del Director 

d’Obra. 
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En el cas que s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre 

tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les 

diverses piles a fi de permetre el pas del personal i aconseguir un ampli aireig del 

local. Cada quatre (4) capes de sacs, com a aireig, es col·locarà un tauler o 

tarima que permeti el pas de l'aire a través de les pròpies piles que formen els 

sacs. 

En cap cas s’utilitzaran formigons elaborats amb addició de cendres volants. 

 

Assaigs 

La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d'acord amb els 

procediments indicats en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

la Recepció de Ciment (RC- 03). 

 

2.1.3. Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons 

 

Condicions Generals 

Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de 

morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com a 

acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o 

pertorbacions en la presa i resistència d'obres semblants a les que es projecten. 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, 

s'hauran d'analitzar les aigües i, llevat justificació especial de que no s'alteren 

perjudicialment les propietats exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les 

que no compleixin una o diverses de les condicions següents: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7.234): 5 

Substàncies dissoltes (UNE 7.130) : 15 grams per litre(15.000 p.p.m.) 

Sulfats expressats com SO4 = (UNE 7.13.) excepte pel ciment PY, que s'eleva 

aquest límit a 5 g/l (5.000 p.p.m.): 1 gram per litre (1.000 p.p.m.) 

Ió clor (UNE 7.132) per a formigons a les encavallades: 6 grams per 

litre.(6.000 p.p.m.) 

Glúcids o Hidrats de carboni (UNE 7.132): 0 

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7.235): 15 grams per litre. 

(15.000 p.p.m.). 

 

 

 

Assaigs 

Les característiques de l'aigua a utilitzar en morters i formigons es comprovaran 

abans de la seva utilització, per mitjà de l'execució de les sèries, complertes o 
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reduïdes, d'assaigs que cregui convenients el Director de l’obra. En qualsevol 

cas, haurà d’acomplir a més els següents requisits: 

A l'assaig prescrit en la norma ASTM-C-151 "Autoclav Espansion Portland 

Cement", els resultats obtinguts amb l'aigua en qüestió no han d'excedir en més 

d'un 10% als obtinguts amb aigua destil·lada. 

Els màxims marges de variació en el temps d'adormiment en relació amb aigua 

destil·lada, segons l'assaig normalitzat en ASTM-C-191 seran: 

Començament d'adormiment: 10 min. 

Final d'adormiment : 1 hora 

Els resultats als assaigs prescrits en ASTM-C-109 "Comprenssive Strength of 

Hidraulic Cement Mortars (Usin 2 in. lube specimens)", seran com a màxim un 

10% inferiors als obtinguts en el mateix assaig amb provetes pastades amb 

aigua destil·lada. 

En qualsevol cas serà obligació del contractista sol·licitar autorització de 

l'Enginyer Director abans d'emprar qualsevol classe d'aigua no potable en el 

rentat d'àrids, així com el pastat i en la cura de morters i formigons, així com 

efectuar tots aquells assaigs que l'Enginyer Director consideri necessaris. 

La presa de mostres i assajos corresponents a l'acompliment de condicions es 

faran d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 

7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

2.1.4. Àrid per morters i formigons 

 

Àrid gros a utilitzar en formigons 

 

Definició 

Es defineix com àrid gros a utilitzar en formigons la fracció mineral que queda 

retinguda en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 

 

Condicions generals 

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà de grava natural o procedent del mallat i 

trituració de pedra de pedrera o grava natural o altres productes la utilització 

dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas, l'àrid gros es 

compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts 

de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. Complirà, a més, les 

condicions exigides en la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

 

Manipulació i emmagatzematge 

L'emmagatzematge d'àrids grossos, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en 

piles, es posarà sobre una base satisfactòria per a el Director de l’obra o, en cas 
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contrari, els trenta centímetres (30 cm) inferiors de la base de les piles no 

s'utilitzaran ni es trauran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles 

diferents, així com també les reserves de diverses mesures i sempre de manera 

tal que no es puguin barrejar els diferents tipus. 

L'examen i aprovació o no de la utilització d'un àrid determinat, es farà sempre 

després d'acabat el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en 

els dipòsits per a la seva utilització sense tractament ulterior. Amb tot, el 

Director de l’obra podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits o altres fonts 

de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva 

que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques. 

 

Composició granulomètrica 

Complirà les condicions de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l'u per 

cent (1%) en pes, del total de la mostra (UNE 7.135). 

Per tal d'aconseguir una dosificació adient amb la qual es puguin obtenir els 

formigons que compleixin les condicions que en cada cas es sol·liciten, el 

Contractista proposarà al Director d'Obra les dosificacions dels diferents 

grandàries d'àrids a utilitzar en la composició de cada tipus de formigó, tenint en 

compte el seu procés de fabricació i de col·locació. 

Les propostes de dosificació d'àrids que presenti el Contractista a l'aprovació del 

Director d'Obra, hauran de ser fruit del corresponents assajos de laboratori, tot 

elaborant, amb els materials a emprar, provetes de formigó que compleixin les 

condicions requerides. Aquestes propostes es justifiquen amb els següents 

extrems: 

Que amb les dosificacions proposades en cada cas s'obtingui una corba 

granulomètrica real compresa dintre dels límits admesos per la Instrucció. 

Que la grandària màxima adoptada sigui l'adient a la naturalesa de la roca, al 

rendiment i característiques del tren de piconament, al tipus i quantitat de 

sorra disponible, a la utilització del formigó i als mitjans auxiliars que s'han 

de manipular. 

Les propostes de dosificació d'àrids hauran de justificar-se completament en la 

forma indicada anteriorment cada vegada que es canviï de procedència els àrids, 

quan les condicions de l'obra ho demanin i quan es canviï fonamentalment, a 

judici del Director d'Obra, qualsevol dels elements o processos de la seva 

elaboració i manipulació. 

 

Qualitat 

La qualitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gros no excedirà 

dels límits que seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total 

de la mostra: 

Sòls d'argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), com a màxim (UNE 

7.133). 
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Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7.050 i que sura en un líquid, el pes 

específic del qual és de dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): U per 

cent (1%), com a màxim (UNE 9.224). 

Partícules toves: Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.134). 

Compostos de sofre expressats com SO4 i referits a l'àrid sec: U coma vint 

per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 

L'àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar 

perjudicialment amb els àlcalis que contingui el ciment (UNE 7.137). 

Les pèrdues de l'àrid gros sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o 

magnèsic, en cinc (5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit 

per cent (18%) en pes, respectivament (UNE 7.238). El coeficient de qualitat, 

mesurat per l'assaig de "Los Angeles", serà inferior a quaranta (40). 

 

Assaigs 

Les característiques de l'àrid gros a utilitzar en obra es comprovaran, abans de la 

seva utilització, per mitjà de l'execució de les sèries completes o reduïdes en 

assaigs que cregui pertinents el Director de l’obra. Amb caràcter preceptiu es 

realitzarà cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d'àrid a utilitzar, un (1) 

Assaig Granulomètric.  

 

Àrid fi a utilitzar en morters i formigons 

 

Definició 

Es defineix com àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d'àrid mineral 

que passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7.050). 

 

Condicions generals 

L'àrid fi a utilitzar en morters i formigons serà de sorra natural, sorra procedent 

de matxuqueig, una mescla d'ambdós materials o altres productes la utilització 

dels quals hagi estat sancionada per la pràctica. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits 

exigits per l'àrid gros a utilitzar en formigons. 

Compliran a més les condicions exigides en la “Instrucción de Hormigón 

Estructural” (EHE). 

 

Manipulació i emmagatzematge 

Es seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat per àrids grossos a 

utilitzar en formigons. 

La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, com a mínim al 

llarg de cada jornada de treball, i el Contractista prendrà les disposicions 
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necessàries per poder determinar el seu valor de forma ràpida i eficient a l'obra 

mateix. 

 

Composició granulomètrica 

Complirà les condicions exigides en la “Instrucción de Hormigón Estructural” 

(EHE). 

Per fabricar formigons impermeables, la sorra tindrà una fracció inferior al 5% de 

grans de grandària superior a 4,75 mm., i una fracció del 3 al 7% de grandària 

inferior a 0,15, bo i complint, en l'interval marcat per aquests límits, les 

condicions de composició granulomètrica per a l'àrid en general. 

Per tal d'aconseguir una dosificació adient amb la qual es puguin obtenir els 

formigons que compleixin les condicions que en cada cas es sol·liciten, el 

Contractista proposarà al Director d'Obra les dosificacions de les diferents 

grandàries d'àrids a utilitzar en la composició de cada tipus de formigó, tenint en 

compte el seu procés de fabricació i de col·locació. 

Les propostes de dosificació d'àrids que presenti el Contractista a l'aprovació del 

Director d'Obra, hauran de ser fruit del corresponents assajos de laboratori, tot 

elaborant, amb els materials a emprar, provetes de formigó que compleixin les 

condicions requerides. Aquestes propostes es justifiquen amb els següents 

extrems: 

Que amb les dosificacions proposades en cada cas s'obtingui una corba 

granulomètrica real compresa dintre dels límits admesos per la Instrucció. 

Que la grandària màxima adoptada sigui l'adient a la naturalesa de la roca, al 

rendiment i característiques del tren de piconament, al tipus i quantitat de 

sorra disponible, a la utilització del formigó i als mitjans auxiliars que s'han 

de manipular. 

Les propostes de dosificació d'àrids hauran de justificar-se completament en la 

forma indicada anteriorment cada vegada que es canviï de procedència els àrids, 

quan les condicions de l'obra ho demanin i quan es canviï fonamentalment, a 

judici del Director d'Obra, qualsevol dels elements o processos de la seva 

elaboració i manipulació. 

 

Qualitat 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà dels 

límits que es relacionen a continuació, referits en tant per cent del pes total de la 

mostra: 

Terrossos d'argila: U per cent (1%), com a màxim (UNE 7.133). 

Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7.050: Cinc per cent (5%), com a 

màxim (UNE 7.135). 

Material retingut pel tamís 0,080 UNE 7.050 i que sura en un líquid de pes 

específic igual a dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): Cinc dècimes 

per cent (0,5%), com a màxim (UNE 7.244). 
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Compostos de sofre expressats com SO4, i referits a l'àrid sec: U coma vint 

per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar 

perjudicialment amb els àlcalis del ciment (UNE 7.137). 

No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria 

orgànica que produeixi un color més fosc que el de la substància patró (UNE 

7.082), i en qualsevol cas aquells que presentin una proporció de materials 

orgànics superior al 5 per deu mil. 

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic 

en cinc (5) cicles, seran inferiors al deu per cent (10%) o al quinze per cent 

(15%), respectivament (UNE 7.238). 

 

Assaigs 

Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, per 

mitjà de l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui 

pertinents el Director de l’obra. Amb caràcter preceptiu es realitzaran, per cada 

cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d'àrid fi a utilitzar: 

Un (1) Assaig Granulomètric. 

Un (1) Assaig de Determinació de Matèria orgànica. 

Un (1) Assaig de Fins. 

 

2.1.5. Formigons, morters i beurades de ciment 

 

Formigons convencionals 

 

Definició 

Es defineixen com formigons els materials formats per barreja de ciment, aigua, 

àrid fi, àrid gros, i eventualment productes d'addició que al prendre's i endurir-se 

adquireixen una notable resistència. S’entén per formigó convencional aquell 

col·locat segons mètodes convencionals distingint-se en aquest plec del formigó 

projectat. 

 

Materials 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes 

obres en els apartats mencionats anteriorment del present Plec de Condicions i 

acompliran les prescripcions que per a ells es fixen en els esmentats apartats. 

 

Condicions Generals 

Els formigons compliran les condicions exigides en la “Instrucción de Hormigón 

Estructural” (EHE). 
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Tipus 

Per a la seva utilització en les diverses classes d'obra i, d'acord amb la 

resistència característica exigible als vint-i-vuit (28) dies, en proveta cilíndrica de 

quinze centímetres (15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, 

s'establiran els tipus de formigó que s'indiquen en la taula següent: 

 

FORMIGÓ TIPUS fCK A COMPRESSIÓ (N/mm2) 

HM-15 15 

HM-20 20 

HA-25 25 

HA-30 30 

HA-35 35 

 

Dosificacions, docilitat, barreja i fórmula de treball 

La posta en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i 

aprovat la seva corresponent fórmula de treball. 

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Portland a 

utilitzar, la classe i grandària màxima de l'àrid gros, la consistència del formigó i 

els continguts en pes de ciment, àrid fi i àrid gros i en volum d'aigua, tot això per 

metre cúbic (m3) de barreja. Sobre les dosificacions ordenades les toleràncies 

admissibles seran les següents: 

L'u per cent (1%), en més o en menys, en la quantitat de ciment. 

El dos per cent (2%), en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 

L'u per cent (1%), en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 

En tot cas el Contractista presentarà, degudament avalada pels assaigs (article 

86, EHE), la fórmula de treball proposta. 

El Director de l’obra, si no tingués experiència prèvia sobre la bondat de la 

mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs característics (article 

87, EHE). Els resultats d'aquest control seran condicionants de l'acceptació de la 

fórmula proposada. 

La docilitat del formigó serà la necessària perquè, amb els mètodes previstos de 

posta en obra i compactació, el formigó envolti les armadures sense solució de 

continuïtat i ompli els encofrats sense que es produeixin escapaments. La 

docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència segons la 

Norma UNE 7.103. Les diverses consistències i els valors límits dels 

assentaments en el con d'Abrams es limiten al capítol 30.6 de la Instrucció EHE. 

La relació aigua-ciment en pes serà l’indicada pel tipus de formigó. Es fabricarà a 

la planta amb aquesta relació aigua-ciment i segons la fórmula de treball que 

hagi resultat aprovada després dels assajos preceptius. L'assentament de con 

d'Abrams necessari per a col·locar el formigó convenientment s'aconseguirà 

mitjançant l'addició a l'obra d'un superfluidificant que el Contractista haurà de 
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mantindre en obra. El formigó sortirà de la planta amb el con que resulti del 

procés de fabricació segons la fórmula de treball aprovada. 

En arribar a obra, el formigó tindrà una tolerància en més no superior a un punt. 

La tolerància en menys vindrà determinada únicament per la quantitat de 

superfluidificant que faci falta emprar per aconseguir la treballabilitat adient i que 

tindrà el màxim indicat per l'empresa que subministra el producte. 

L'assentament mínim a aconseguir serà de 7'5 cm i el màxim de 15 cm. Aquest 

assentament es refereix al formigó amb el superfluidificant incorporat. 

Si l'assentament per defecte del formigó que arriba a l'obra obliga al Contractista 

a la utilització de més superfluidificant de l'obtingut als assajos previs, no tindrà 

dret a cap abonament degut a aquest excés. 

A més a més de la de la EHE i RC-03 es consideraran les següents premisses: 

En la dosificació d’aigua es tindrà en compte la quantitat d’humitat dels àrids 

per efectuar la correcció adequada. 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic (m3) serà de cent cinquanta 

quilograms (150 kg) i la màxima de quatre-cents quilograms (400 kg). En 

casos excepcionals, i prèvia justificació experimental i autorització del 

Director d’Obra, es podrà ultrapassar aquest límit. 

Per els formigons HA-30 es realitzaran els assajos previs i característics del 

formigó en els termes establerts a la Instrucció EHE. Els assajos es podran 

iniciar en pastera de laboratori, però per l'aprovació definitiva de la 

fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una pastera 

idèntica a la que s'emprarà a l'obra. A partir d'aquests resultats es 

comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la de 

projecte. 

La direcció d'obra podrà imposar una grandària màxima d'àrid per a les 

diferents dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà la que 

amb els mitjans de col·locació proposats pel contractista s'executi un 

formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors de fraguat, superfluidificants, etc. que 

s'utilitzin hauran d'ésser aprovats per la Direcció d'Obra. 

Tal i com s'ha comentat en l'apartat corresponent als ciments, en cap cas es 

permetrà l'ús de cendres per a la fabricació del formigó. 

No es començarà el formigonat sense l'aprovació per part de la Direcció 

d'Obra de la dosificació i fórmula de treball, mètode de transport i posta 

en obra. 

D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE els assajos de control de 

formigons es realitzaran als següents nivells: Formigó HM-15, HM-20, HA-

25, HA-30 : Nivell normal. Formigó HA-35 (prefabricats): Nivell intens. 

 

Formigó preparat 
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Si es vol utilitzar formigó preparat, el Contractista haurà d'aportar amb suficient 

antelació al Director de l'Obra, i sotmetre al seu vist-i-plau la següent 

documentació: 

Dades de la planta preparadora: Propietari, raó social (nom i cognoms, adreça 

postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Acopi d'àrids (número i capacitat de cadascú); tolves 

de predosificació; sistema de dosificat i exactitud del mateix; dispositius 

de càrrega, barrejador (marca de fabricant i model, tipus, capacitat de 

pastada, temps de pastament, producció horària, comandament i control, 

etc.) magatzems o sitjes de ciment (número i capacitat, origen i forma de 

transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

Composició del laboratori de la planta; assajos de control que es realitzen 

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

dentificació dels àrids: procedència i assajos d'identificació. 

Dosificació a emprar a cada tipus de formigó: pesos de cada fracció d'àrids, 

ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistència a ruptura obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les 

seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

Additius 

Es podrà autoritzar la utilització de tot tipus d'additius sempre i quan es justifiqui 

mitjançant els assaigs oportuns, que la substància afegida en les proporcions 

previstes i dissolta en aigua produeixi l'efecte desitjat sense pertorbar la resta de 

característiques del formigó ni representar perill per a les armadures (article 29 

EHE). 

S'hauran de realitzar assaigs previs i característics del formigó, amb i sense 

plastificant, per establir la comparació entre ambdós. Una vegada obtinguts els 

resultats el Director de l’obra decidirà sobre l'aprovació del seu ús. 

El Contractista facilitarà tota classe de documentació i característiques sobre el 

producte a utilitzar. 

 

Morters de ciment 

 

Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i 

aigua. 

Eventualment, pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les 

seves propietats, la utilització de les quals hagi estat prèviament aprovada per el 

Director de l’obra. 

 

 

Materials 
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Ciment: 

Mirar apartat "Ciment Portland". 

 

Aigua 

Mirar apartat "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons". 

 

Productes d'addició 

Mirar apartat “Productes d’addicció”. 

 

Àrid fi 

Mirar apartat "Àrid fi, a utilitzar en morters i formigons". 

 

Tipus i dosificacions 

Per a la seva utilització en les diverses classes d'obra, s'establiran els següents 

tipus i dosificacions de morters de ciment Portland: 

M 250 per a fàbriques de maó i maçoneria: dos-cents cinquanta quilograms 

de ciment P-350 per metre cúbic de morter (250 kg/m3). 

M 450 per a fàbriques de maó especial i capes d'assentament de peces 

prefabricades, empedrats i voreres: quatre-cents cinquanta quilograms de 

ciment P-350 per metre cúbic de morter (450 kg/m3). 

M 600 per a arrebossats, lliscats, anells perimetrals i impostos: sis-cents 

quilograms de ciment P-350 per metre cúbic de morter (600 kg/m3). 

M 700 per a arrebossats exteriors; set-cents quilograms de ciment P-350 per 

metre cúbic de morter (700 kg/m3). 

El Director de l’obra podrà modificar la dosificació, en més o en menys, quan les 

circumstàncies de l'Obra ho aconsellin. 

 

Morters sense retracció 

 

Es defineix en aquest plec el morter sense retracció com aquell que, o bé el 

material base no és un ciment Portland, o bé aquell morter en què essent el 

ciment Portland el seu principal constituent conté additius que li confereixen: 

Curt temps de presa. 

Alta resistència a curt termini. 

Retracció compensada. 

Gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que ha d'acomplir aquest producte són: 
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Expansió a 28 dies 0'05%. 

Resistència a compressió a 24h. 200 Kg/cm2 

Resistència a compressió a 28 dies 450 Kg/cm2 

Mòdul d'elasticitat a 28 dies 300.000 Kg/cm2 

Adherència al formigó a 28 dies 30 Kg/cm2 

Aquest producte s'obté al mercat en forma de morter preparat llest pel seu ús. 

Es barrejarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i es col·locarà de 

forma manual. 

 

Beurada de ciment 

 

Es defineix la beurada de ciment com la pasta més fluida de ciment i aigua i, 

eventualment addicions, utilitzada principalment per injeccions de terrenys, 

fonaments, túnels, lliscats, etc. 

 

Materials 

Mirar l’apartat:  "Ciment Portland". 

Mirar l’apartat:  "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons". 

 

Composició i característiques 

La proporció, en pes, del ciment i l'aigua podrà variar des de l'u per vuit (1/8) a 

l'u per u (1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió 

d'aplicació. En tot cas, la composició de la beurada serà aprovada per el Director 

de l’obra per a cada utilització. 

 

2.1.6. Productes d'addició 

 

Els productes d'addició de qualsevol classe d'utilitzacions en la confecció de 

formigons, acompliran les directrius de l'article 29.2 de "Instrucción para el 

Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón estructural" (EHE). 

Se n'usaran d'específics a les obres de formigó projectat, en proporcions entre el 

2 i el 7% del pes del ciment sec, que redueixin el rebuig, accelerin l'adormiment i 

contribueixin a obtenir una bona estanquitat. Hauran de ser productes en pols o 

miscibles amb l'aigua, afegint-se a la barreja seca o a l'aigua segons el cas. 

El Contractista pot proposar l'addició de productes químics als formigons i 

morters per tal d'assolir les característiques exigides. Aquesta proposta anirà 

raonada i degudament justificada mitjançant assaigs. Correspondrà al Director 

d'Obra d'acceptar o no la proposta del Contractista. 
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El Director d'Obra podrà, per la seva part, imposar l'ús de productes químics 

d'addició en el cas que es comprovi que amb ells s'obté, per als formigons, les 

condicions prescrites al Plec, i que les dites condicions no s'obtenen sense 

emprar aquests productes. 

El Contractista facilitarà al Director d'obra els mitjans necessaris per realitzar les 

experiències en aquest sentit. Els additius seran assajats abans de la seva 

utilització en les mateixes condicions que les fórmules de treball a utilitzar, tal i 

com s'indica posteriorment. 

2.1.7. Productes de curat per a formigons 

 

Definició 

Es defineix com a productes de curat a emprar en formigons aquells que 

s'apliquen com a recobriment plàstic o altres tractaments especials, per tal 

d'impermeabilitzar la superfície del formigó i conservar-ne l’ humitat, a fi d'evitar 

la manca d'aigua lliure durant la presa i el període inicial d'enduriment. 

 

Característiques generals i normes de qualitat 

A més del que s'indica respectivament a l'article 74 de "Instrucción para el 

Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Estructural" (EHE) i en els 

comentaris d'aquestes, s'assenyala que els productes filmògens o similars que 

s'utilitzin com a productes de curat hauran d'assegurar una total conservació del 

formigó formant una pel·lícula contínua sobre la seva superfície de manera que 

impossibiliti l'evaporació d'aigua durant la presa i primer enduriment. Haurà de 

mantenir-se com a mínim durant set (7) dies des del dia d'aplicació. 

No reaccionaran perjudicialment amb el formigó ni desprendran vapors nocius. 

Seran de color clar, preferiblement blanc i de fàcil manipulació. Admeten sense 

deteriorar-se un període d'emmagatzematge de no menys de trenta (30) dies. 

 

Recepció 

No s'utilitzarà cap producte pel curat sense l'aprovació prèvia i expressa del 

Director de l’obra. 

 

2.1.8. Fusta per a motlles i encofrats 

 

La fusta per a encofrats reunirà les condicions establertes a la norma EME-NTE, i 

estarà ben dessecada a l'aire. A més, qualsevol que sigui la seva procedència, la 

fusta que es faci servir tant en construccions definitives com en provisionals o 

auxiliars, com cimbres, bastides, encofrats, apuntalaments, etc. haurà de reunir 

les següents condicions: 

Procedir de troncs sans i tallats en temps adequat. 
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Tenir-se assecat a l'aire i protegida del sol i de la pluja, durant un període de 

més de 2 anys. 

No presentar cap signe de putrefacció, corc o atacs de fongs. 

No presentar esquerdes, guerxaments, taques o qualsevol altre defecte que 

perjudiqui la seva solidesa. En particular contindrà el menor nombre 

possible de nusos, i no estaran despresos de la resta de la fusta. 

Tenir les fibres rectes i paral·leles a la major dimensió de la peça. 

Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

Donar un so clar al colpejar-la. 

En les cimbres permanents, el Director d'Obra determinarà en cada cas l'espècie 

més adient i les seves dimensions precises quan no estiguin especificades en els 

plànols del projecte o les corresponents cubicacions. 

 

2.1.9. Acer per a armadures 

 

Acomplirà les instruccions prescrites a la vigent Instrucció per al Projecte i 

Execució de les Obres de Formigó EHE. 

 

Armadures a emprar en formigó armat 

L'acer en rodons per a armadures del formigó estarà constituït per barres d'alta 

adherència (corrugades) d'acer especial soldable amb límit elàstic cinc mil cent 

quilograms per centímetre quadrat (5100 kg/cm2), B-500S, i no presentaran 

esquerdes, bufades ni minvament de secció superiors al cinc per cent (5%). 

Les seves formes, dimensions i tipus hauran de ser els indicats als plànols. 

Hauran d'acomplir, a més a més, les següents condicions garantides pel seu 

fabricant: 

Càrrega de trencament no inferior a cinc mil sis-cents quilograms per 

centímetre quadrat (5600 kg/cm2) i límit elàstic aparent o convencional no 

menor que cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5100 

kg/cm2). 

Resistència a la tracció no menor que el cent cinc per cent (105%) del límit 

elàstic. 

 Allargament de trencament, mesurat sobre base de cinc (5) diàmetres no 

menor que el catorze per cent (14%). 

Hauran d'acomplir satisfactòriament els assaigs de doblegat indicats en les 

Instruccions EHE, així com la condició d'alta adherència, determinada per l'assaig 

de desenganxament. 
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Armadures a emprar en ancoratges de plaques. 

S’empraran barres d’acer AE215L acomplint l’especificat a la EHE. Les seves 

formes i dimensions hauran de ser les indicades als plànols. 

 

Nivell de control 

Segons l’article 90 de Instruccions EHE es realitzarà un control de qualitat de 

l'acer a nivell normal, corresponent a un coeficient de minoració de la seva 

resistència s = 1,15. 

 

2.1.10. Malla electrosoldada d'acer per a formigó armat 

 

Objecte 

La present Norma té per objecte definir les característiques i establir els mètodes 

d'assaig de les malles electrosoldades d'acer utilitzades com armadures per a 

formigó. 

 

Camps d'aplicació 

És aplicable a les malles electrosoldades fabricades amb: 

Barres corrugades segons la Norma UNE 36-088. 

Filferros corrugats segons la Norma UNE 36-099. 

Filferros llisos segons la Norma UNE 36-731. 

 

Definicions 

 

Malla electrosoldada: 

És el producte format per dos sistemes d'elements (barres o filferros) que es 

creuen entre sí perpendicularment i els punts de contacte dels quals es troben 

units mitjançant soldadura elèctrica per un procés de producció en sèrie en 

instal·lació fixa.  

En les malles no quadrades es defineix com a elements longitudinals els de 

longitud més gran. 

Pel que fa als elements longitudinals es diferencien: 

Malla simple. El sistema longitudinal està constituït per una sèrie d'elements 

individuals. 

Malla doble. El sistema longitudinal està constituït per parelles d'elements 

tangents. 

Malla de parells. El sistema longitudinal i/o transversal està constituït per 

parelles d'elements no tangents. 
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Element: 

Cadascuna de les barres o filferros individuals que componen la malla. En 

particular es denomina element de vora a cadascun dels elements extrems de 

cada plafó. 

 

Separació dels elements Sl i St: 

Malla simple. És la separació entre els eixos de dos elements consecutius 

longitudinals (Sl) o transversals (St). 

Malla doble i de parells. La separació longitudinal es defineix com la distància 

entre els eixos de simetria de dos parells consecutius d'elements. 

Separació de parells (Sp). En les malles de parells, és la separació entre els 

eixos dels elements que formen un mateix parell. 

 

Sortints (Pl i Pt): 

Són les longituds que sobresurten dels elements de vora. 

 

Zona d'estalvi: 

És la part de la malla composta per elements de diferent diàmetre i/o separació 

que la resta de la mateixa. Es defineix pel nombre, diàmetre i separació 

d'elements que la componen. Les zones d'estalvi es localitzen generalment als 

extrems del plafó i, en aquest cas, les longituds de les zones d'estalvi (lz i bz) es 

defineixen com la distància des de l'extrem del sortint fins al punt mig de la 

retícula formada per l'última barra d'estalvi i la primera de diàmetre normal. 

 

Plafó: 

És una malla electrosoldada de longitud i amplada determinades. 

 

Longitud del plafó (l): 

És la dels seus elements longitudinals. Es designa com ln la longitud de la zona 

d'estalvi (ln = l - 2lz). 

 

Amplada del plafó (b): 

És la longitud dels elements transversals. Es designa per bn la longitud de 

l'amplada menys la longitud de la zona d'estalvi transversal (bn = b - 2bz). 

 

Secció d'acer per metre lineal: 

És l'àrea total dels elements longitudinals (Sl) o transversals (St) compresos en 

un metre lineal de plafó. 
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Sl es determina dividint per bn la suma de les àrees d'elements longitudinals 

compresos en la distància bn. 

St es determina dividint per ln la suma de les àrees dels elements compresos en 

la distància ln. 

 

Massa nominal del plafó: 

És el número convencional obtingut sumant la massa nominal de tots els 

elements del plafó (inclosos els elements d'estalvi). La massa nominal és l'única 

mesura vàlida a efecte del càlcul de pes de les comandes. 

 

Símbols. 

dl → diàmetre dels elements longitudinals. 

d'e → diàmetre dels elements longitudinals de la zona d'estalvi. 

dt → diàmetre dels elements transversals. 

d't → diàmetre dels elements transversals de la zona d'estalvi. 

Sl → separació d'elements longitudinals. 

St → separació d'elements transversals. 

Sp → en malles de parells, separació entre els elements que formen un parell. 

Pl l→ ongitud dels sortints longitudinals. 

Pt longitud dels sortints transversals. 

nl → nombre d'elements longitudinals que componen la zona d'estalvi. 

nt → nombre d'elements transversals que componen la zona d'estalvi. 

l → longitud del plafó. 

lz → longitud de la zona d'estalvi transversal. 

ln → longitud del plafó menys la longitud de la zona d'estalvi transversal (ln = l -  

lz). 

b → amplada del plafó. 

bz → longitud de la zona d'estalvi longitudinal. 

bn → amplada del plafó menys la longitud de la zona d'estalvi longitudinal (bn = 

b - 2bz). 

Sl → secció d'acer longitudinal per metre lineal. 

St → secció d'acer transversal per metre lineal. 

 

Designació 

Les malles electrosoldades es designaran pels següents conjunts correlatius de 

símbols: 

les lletres ME distintives del producte. 

les separacions Sl i St expressades en centímetres i units pel signe x. 
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distintiu de si el plafó és amb o sense estalvi d'acord amb el següent codi: 

amb estalvi estàndard (indicat en aquesta norma) A 

amb estalvi no estàndard o especial E 

sense barres d'estalvi Cap símbol 

el símbol Ø seguit de la lletra L per a les malles de filferros llisos o grafilats (si 

els elements són corrugats no porten lletra distintiva) i els diàmetres dl i 
dt separats per un guió, expressats en mil·límetres. 

En les malles dobles d anirà seguit de la lletra D i en malles de parells de 
la lletra P. 

tipus i grau d'acer. 

per a les malles no estàndard recollides en aquesta norma, la longitud l i 
l'amplada b del plafó expressades en metres. 

designació d'aquesta Norma. 

Exemples: 

Designació d'una malla electrosoldada de filferros corrugats d'alta adherència i 

límit elàstic cinc cents newtons per mil·límetre quadrat (500 N/mm2), amb 

separació entre eixos de filferros longitudinals de cent cinquanta mil·límetres 

(150 mm), i entre eixos dels transversals de tres cents mil·límetres (300 mm), 

diàmetre dels filferros longitudinals deu mil·límetres (10 mm), diàmetre dels 

filferros transversals sis mil·límetres i mig (6,5 mm), longitud del plafó cinc 

metres (5 m), amplada dos metres (2 m), amb estalvi estàndard. 

ME 15 x 30 A Ø 10 - 6,5 AEH500 T 5 X 2 UNE 36-092-81 

 

Característiques objecte de garantia 

 

Característiques mecàniques dels elements 

Els elements que componen la malla hauran d'acomplir, després de conformada 

aquesta, totes les prescripcions de les normes UNE en les que s'especifiqui les 

característiques de cada tipus d'element. 

La comprovació d'aquestes característiques es realitzarà mitjançant assaigs de 

tracció i de doblegat (simple i de doblegat-desdoblegat) sobre provetes que 

tinguin al menys un element perpendicular soldat. En els assaigs de doblegat 

(simple i de doblegat-desdoblegat) els elements soldats quedaran fora de la zona 

de doblegat, de manera que la distància entre la soldadura i el començament de 

la part doblegada sigui, com a mínim, de quatre (4) diàmetres. 

Per a la determinació del límit elàstic i de la resistència a la tracció com divisor el 

valor nominal de l'àrea de la secció recta. 

Els assaigs es realitzaran segons les prescripcions de les normes UNE 

corresponents. 

Els criteris d'acceptació són els especificats en les normes UNE corresponents als 

elements que componen la malla. 
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Característiques dels nusos 

Els nusos hauran d'acomplir l'assaig de desenganxament de barres definit en la 

norma UNE 36- 462 i els valors mínims de la càrrega de desenganxament seran: 

Fw = 0,30 Sm Re 

essent: 

Fw la càrrega de desenganxament. 

Sm l'àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, que 

ha d'ésser el de major diàmetre dels que concorren al nus. 

Re el límit elàstic garantit de l'acer. 

 

Característiques geomètriques 

Característiques dels elements: Els elements que componen les malles 

acompliran les característiques geomètriques i ponderals definides en les 

normes UNE corresponents i eventualment les característiques 

geomètriques del corrugat dels elements. 

Característiques geomètriques de les malles: Les malles hauran d'acomplir els 

valors especificats en l'apartat 7, dintre de les toleràncies especificades en 

l'apartat 8, de les següents característiques:  

separacions entre elements 

longitud i amplada del plafó 

longitud de sortints 

 

Dimensions de les malles 

 

Tipus de malles estàndard 

Són aquelles malles simples, les separacions i els diàmetres de les quals són els 

que figuren en les Taules 2.1.12.1 (elements llisos o grafilats) i 2.1.12.2 

(elements corrugats) i amb les dimensions de plafó i zones d'estalvi definides a 

continuació. 
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Dimensions del plafó: Els plafons tindran una longitud total de sis metres (6 

m) amb un sortint de Pl d'una longitud de mitja (0,5) retícula i una 

amplada de dos metres i quinze centímetres 2,15 m) amb un sortint Pt de 

vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

Zona d'estalvi: Normalment les malles estàndard d'elements corrugats es 

subministren amb zones d'estalvi en les vores, amb separacions uniformes 

i amb elements d'estalvi en nombre i diàmetre indicats en la Taula 

2.1.12.3. 

Massa i secció d'acer d'una malla: A títol indicatiu, en la Taula 2.1.12.4 

s'indiquen la massa nominal del plafó i la secció d'acer per metre lineal de 

les malles estàndard recollides en la present Norma 

 

Malles especials 

Previ acord entre Fabricant i Client es podran subministrar malles simples amb 

característiques geomètriques (vegeu l'apartat 6) diferents a les indicades en el 

present apartat, així com malles dobles, malles de parells o amb estalvis 

especials (de vora o interior), i en aquest últim cas es facilitarà la informació 

complerta sobre la composició del plafó. 

En qualsevol cas els diàmetres dels elements seran els recollits en les normes 

UNE corresponents. 

 

Toleràncies 

 

Dimensions del plafó 

Tot plafó haurà de quedar comprès entre dos (2) rectangles concèntrics i 

paral·lels definits per les longituds 1 ± 0,005l (si l  5 m el segon terme es 

prendrà igual a 25 mm) i d'amplada b ± 0,005b, sense que cap element 

individual pugui sobresortir o no assolir els esmentats rectangles. 

 

Sortints 

Els sortints tindran una longitud mínima de deu mil·límetres (10 mm). 

 

Separacions entre elements  

La tolerància en la separació entre els elements serà de cinc mil·límetres, en més 

o en menys (± 5 mm). 

 

Nombre de soldadures desenganxades 

El nombre màxim admissible de nusos sense soldar o desenganxats serà del dos 

per cent (2%) del nombre total de nusos del plafó. 

En una mateixa barra no s'admetrà més del vint per cent (20%) de nusos sense 

soldar del total de nusos de la barra. 



 “Disseny d’un pont de formigó pretesat” 

 - 37 - 

 

Toleràncies en els elements 

Cada element individual acomplirà amb allò especificat en la norma UNE 

corresponent a l'element esmentat pel que fa a dimensions i, si procedeix, a la 

geometria del corrugat. 

 

Mètodes d'assaig 

 

Els assaigs es realitzaran sobre mostres sense mecanitzar seguint les 

prescripcions de les següents normes UNE: 

Assaig de tracció      UNE 36-401 

Assaig de doblegat simple    UNE 7-292 

Assaig de desenganxament de barres   UNE 36-462 

 

Per a la determinació de les característiques geomètriques de l'element i del 

corrugat, així com de les ponderals dels elements es seguiran les prescripcions 

de la norma UNE corresponents a cada tipus d'element. 

Com separació entre elements es prendrà el valor mitjà de quatre (4) 

separacions consecutives preses a l'atzar. 

 

Forma de subministrament 

 

Les malles electrosoldades es podran subministrar en forma de plafons o rotlles. 

Els plafons hauran de lligar-se convenientment en paquets, de manera que la 

seva càrrega i descàrrega pugui realitzar-se amb mitjans mecànics. Es recomana 

no sobrepassar els mil cinc cents quilograms (1500 kg) de pes per paquet. 

 

Identificació 

 

Cada plafó portarà una etiqueta en la que es faci constar la marca del fabricant, 

el tipus d'acer, el diàmetre dels elements principals i el Codi d'homologació. 

Cada paquet o rotlle portarà una etiqueta en la que es farà constar la marca del 

fabricant i la designació complerta de la malla. 

 

Documents 

 

Cada remesa haurà d'estar emparada per un certificat d'un dels tipus descrits en 

la norma UNE 36-007 ("Certificado de homologación sancionado por el Ministerio 

de Industria y Energía"). 
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Condicions d'inspecció i subministrament 

 

Consultar les normes UNE 36-007 i 36-092 (II). 

 

 Normes UNE per a consulta 

 

UNE 7-292 - Assaig de doblegat simple de productes d'acer. 

UNE 36-007- Condicions tècniques generals de subministrament de productes 

siderúrgics. 

UNE 36-092 (2) - Malles electrosoldades d'acer per a formigó. 

 

Condicions d'inspecció i/o recepció: 

UNE 36-401 - Assaig de tracció a temperatura ambient de productes d'acer. 

UNE 36-462 - Mètode d'assaig de desenganxament de les barres de nus en 

malles electrosoldades. 

 

Condicions d'inspecció i/o recepció 

 

Tots els tipus de malles electrosoldades fabricades haurien de ser avalades pel 

"Certificat d'Homologació" redactat pel "Ministerio de Industria y Energía 

(MINER)". A més a més, el fabricant de malles electrosoldades lliurarà les corbes 

tensió-deformació de cadascuna de les remeses, així com el valor dels 

paràmetres: límit elàstic, càrrega de trencament, quocient límit elàstic-càrrega 

de trencament. 

 

Unitat d'inspecció 

Una unitat d'inspecció estarà composta per totes les malles els elements de les 

quals siguin del mateix diàmetre i del mateix tipus d'acer, amb independència de 

que aquests elements formin part de malles de dimensions diferents. 

Pel que fa a l'assaig del desenganxament de nus s'agruparan les malles que 

tinguin el mateix tipus de nus. 

El control i verificació d'una unitat es realitzarà en base a tots els assaigs i 

amidaments prescrits a la norma UNE 36-092 (I). 

Tots els assaigs es realitzaran sobre mostres preses dels productes en estat de 

subministrament i sense mecanitzar. 

Quan hagin de realitzar-se contrassaigs, la presa de mostres i els assaigs es 

duran a terme en presència d'ambdues parts i en laboratoris prèviament 

convinguts. Cada remesa haurà d'estar emparada per un certificat d'un dels tipus 
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definits a la norma UNE 36-007 en el qual es facin constar els assaigs dels 

resultats i amidaments que siguin objecte de 

repetició. 

La comprovació de la composició química sobre producte només es realitzarà si 

es sol·licita expressament en la comanda o en aquells casos en els quals dels 

assaigs mecànics es puguin deduir dubtes raonables sobre la qualitat del 

material. 

 

Assaigs d'inspecció 

 

Presa de mostres 

La presa de mostres i preparació de provetes es farà d'acord amb la norma UNE 

36-400. 

 Mostres per a la comprovació de les característiques dels elements: 

s'escolliran a l'atzar dels plafons que componen la unitat d'inspecció, no 

podent prendre's més d'una (1) per plafó. 

Tindran longitud suficient per permetre la realització d'una sèrie d'assaigs 

composta per: 

Un assaig de tracció. 

Un assaig de doblegat simple. 

Un assaig de doblegat-desdoblegat. 

Dos assaigs de comprovació de les característiques geomètriques. 

Tres assaigs de desenganxament de nus. 

I la repetició d'aquests assaigs per cobrir l'eventualitat dels assaigs nuls. 

Mostres per a la comprovació de les característiques de les malles: 

s'escolliran plafons complets per a la comprovació de les característiques 

geomètriques de les malles: 

- Dimensions. 

- Sortints. 

- Separació entre els elements. 

- Nombre de soldadures desenganxades. 

 

Nombre de mostres 

Per a la comprovació de les característiques geomètriques dels elements es 

prendran de cada unitat mostres per a la realització de una sèrie d'assaigs per 

cada vint tones (20 T) o fracció (vegeu apartat anterior). 

Per a la realització de la comprovació de les característiques de les malles (vegeu 

apartat anterior) es seleccionarà de cada unitat un plafó cada vint tones (20 T) o 

fracció. 
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Contrassaigs 

Si els assaigs dels elements que componen la malla no donen resultats 

satisfactoris es procedirà a la realització de contrassaigs segons els criteris 

establerts a les normes que defineixen els elements corresponents. 

 

Criteris d'acceptació 

 

Assaigs dels elements 

Una unitat es considera acceptable si els assaigs (o eventualment els 

contrassaigs) són satisfactoris segons els criteris expressats a les normes dels 

elements corresponents. 

 

Assaig de desenganxament de nusos 

Una unitat es considera acceptable si el valor mitjà dels resultats obtinguts en els 

assaigs ha estat superior al garantit i cap d'ells és inferior al vuitanta per cent 

(80%) del valor esmentat garantit. En cas contrari la unitat podrà ser rebutjada. 

 

Comprovació de les característiques de les malles 

Les malles que no acompleixin allò especificat per les característiques 

enumerades en l'apartat anterior podran ser rebutjades individualment. 

A nivell internacional els termes i símbols emprats a la indústria de la construcció 

són diferents als emprats a la indústria siderúrgica. Aquesta disparitat es 

trasllada a les normes UNE, pel que a continuació s'estableix una equivalència 

entre ambdues notacions. 
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2.1.11. Materials per a replens en rases 

 

Es Podran utilitzar els materials procedents de les pròpies excavacions, amb les 

següents limitacions: 

− Compliran l’article tres-cents trenta punt tres (330.3) del PG-3 o el que disposi 

la Direcció d’Obra. 

− Els materials utilitzats pel replè fins a cinquanta centímetres (50 cm) per 

damunt de la generatriu superior de la canonada no tindran mides superiors a 

tres centímetres (3 cm). 
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2.1.12. Productes d’impermeabilització de superfícies i junts 

 

En dipòsits, es podrà disposar, segons plànols o directrius del Director d’Obra, 

per a la impermeabilització de superfícies (com el contacte amb sòl o la coberta 

del dipòsit) i per a reforç d’estanqueïtat en una banda de 600mm. en els junts de 

formigó. 

Per a la impermeabilització del sòl i de la coberta del dipòsit es podrà utilitzar un 

producte elastomèric format per l'associació d'asfalt i de polímers, col·locat de 

manera continua i sense junts, PRENOTECH o similar, de 3 o 4 mm. de gruix; i 

per a reforç d'estanqueïtat dels junts es podrà disposar una banda de 600mm. de 

2 mm. de gruix, FLEX-CEMEN 610 O SIMILAR. 

Aquesta banda permet el contacte amb l'aigua potable i el trànsit per sobre de 

maquinària de neteja, i té un acabat de ciment. En aquells casos de contacte 

directe amb l'aigua,  es tindrà el certificat corresponent de poder-se usar per a 

dipòsits d'aigua potable. 

De les diferents propietats, caldrà exigir al primer: 

Resistència a la tracció (UE Atc): superior a 1000N. 

Elasticitat: allargament del 1000% (3mm de gruix), recuperat el 99% 

Doblegament: a una temperatura de -100, no esquerdar al doblegar a 900.. 

Envelliment UV(ASTM 6E-53): no presentar canvis d'aspecte desprès de 

5.000h. 

Resistència a altes temperatures: després de 5 dies a 800, inexistència 

d’alteracions. 

Impermeabilitat: 100%. Recuperació del 100% de la impermeabilitat després 

d'executar un tall de 1 cm. i esperar 24h. a la recuperació. 

Resistència al gel: manteniment de la seva elasticitat i aspecte després de 3 

cicles de 16h. a -200 i 8h. a temperatura ambient. 

Adherència: resistència superior a 1'5 Kp/cm2 

Punxonament: estàtic (L4 > 25 Kp); dinàmic (I3). 

Coeficient de resistència a la difusió del vapor d'aigua  =25.630. 

Resistència als agents químics i al clor. 

2.2. Materials no inclosos en el plec 

 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de 

presentar el Contractista, per aconseguir l'aprovació del Director d'Obra, tots els 

catàlegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que 

s'estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient, es podran exigir 

els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a judici 
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del Director d'Obra, no reuneixin les condicions necessàries per a la finalitat a 

que es destinen. 

 

2.3. Examen i proves dels materials 

 

No es procedirà a l'ús dels materials sense que abans siguin examinats i 

acceptats pel Director d'Obra, prèvia realització en el seu cas de les proves i 

assaigs previstos en aquest Plec. 

En cas de no conformitat amb els resultats aconseguits, bé pel Contractista o pel 

Director d'Obra, es sotmetrà la qüestió al Laboratori Central d'Assaigs de 

Materials de la Construcció depenent del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, 

essent obligatori per ambdues parts, l'acceptació dels resultats que obtingui i de 

les conclusions que formuli. 

Totes les despeses de proves i assaigs necessaris per definir les qualitats dels 

materials d'aquest Plec de Condicions, seran abonades pel Contractista. 

 

2.4. Materials inadequats 

 

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determini en 

els articles anteriors, el Contractista s'atendrà a allò que sobre aquest punt 

ordeni per escrit la Direcció, per al compliment d'allò preceptuat en els respectius 

articles del present Plec. 

Com a norma general, el Contractista retirarà en el termini de cinc (5) dies 

efectuada la recepció, aquells materials, ferramentes o màquines que rebutgi la 

Direcció, substituint-les per altres de característiques adequades. 

 

2.5. Responsabilitat del contractista 

 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la 

seva qualitat, i quedarà subsistint fins que es rebin les obres en que aquests 

materials s'hagin d'utilitzar. 

 

2.6. Mà d’obra 

 

La mà d'obra necessària per a l'ús dels materials serà la corrent a les pràctiques 

de bona construcció i muntatge. A tal efecte, la Direcció d'Obra podrà disposar 
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en cada cas, la manera com han de preparar-se els materials i l'obra, per a que 

es trobin disponibles per a la seva utilització, en harmonia amb la utilització que 

en cada cas, al seu judici, hagin de presentar. 

 

2.7. Materials i instal·lacions auxiliars 

 

Tots els materials que el Contractista hagi d’emprar en instal·lacions i obres que 

parcialment puguin quedar integrades a les obres de Projecte de manera 

provisional o definitiva, hauran de complir les especificacions d’aquest Plec. 
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CAPÍTOL 3: EXECUCIÓ 

DE LES OBRES 

 

3.1. Condicions generals 

 

Les unitats d'obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de 

determinació, improbable utilització o per canvis en l'execució de les Obres, es 

realitzaran d'acord amb el costum, regles de bona construcció i les indicacions 

del Director de l’obra. 

El Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació de la Direcció d’obra, amb temps 

suficient, tots els equips i instal·lacions que utilitzarà, i així mateix ha de 

mantenir-los en perfecte estat de funcionament durant tot el període d’execució 

de les unitats d’obra en les quals siguin necessaris. 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra s’ha d’entendre únicament en el seu 

aspecte d’aptitud tècnica, i per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra 

mena de responsabilitat. 

El Contractista haurà de subministrar el material necessari per a les proves 

d’assaig. Igualment haurà de muntar les instal·lacions elèctriques, d’abastament 

d’aigua, sanitàries, oficines, tallers i magatzems, senyalització i les altres 

necessàries per tal de realitzar correctament l’obra. 

El Contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’obra els procediments 

d’execució i maquinària que consideri més adequats, sempre que amb ells es 

garanteixi una execució de qualitat igual o superior a la prevista al Projecte. 
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Independentment de les condicions particulars o específiques que s’exigeixen als 

articles següents en relació amb els equips necessaris per executar les obres, 

tots els equips que s’usin en l’execució de les diferents unitats d’obra hauran de 

complir, en cada cas, les següents condicions generals: 

Hauran d’estar disponibles amb una antelació suficient a l’ inici del treball 

corresponents perquè puguin ser examinats i aprovats pel Director d’Obra en 

tots els seus aspectes, inclòs el de la seva potència o capacitat que haurà de ser 

adequada al volum a efectuar en el termini programat. 

Després que un equip sigui aprovat pel Director de l’obra, en tot moment s’haurà 

de mantenir en unes condicions de treball satisfactòries, i caldrà que, en aquest 

sentit, s’hi facin les substitucions o reparacions necessàries. 

Si durant l’execució de les obres s’observés que per causa d’un canvi de les 

condicions de treball, o per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats 

no són els idonis per a la finalitat proposada, s’hauran de substituir per altres 

que sí ho siguin. 

Abans de l’execució de les diferents unitats d’obra es definiran per part de la 

Direcció de l’obra les toleràncies geomètriques específiques que s’hauran de 

complir en cada cas. 

 

3.2. Replanteig 

 

Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris 

per a l’execució dels diferents elements que integren l’obra, i és també seva la 

responsabilitat de l’exactitud d’aquests replantejaments. 

El replanteig o comprovació general del Projecte es farà deixant sobre el terreny 

senyals de permanència garantida. Durant la construcció es fixarà, en relació 

amb ells la situació en planta i alçat de qualsevol element o part de les Obres. El 

Contractista està obligat a la recepció dels senyals establerts. 

El Director de l’obra podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants 

replanteigs parcials com cregui convenient perquè les Obres es realitzin d'acord 

al Projecte i a les modificacions d'aquest aprovades. 

Les operacions de replanteig es faran en presència del Director de l’obra i el 

Contractista o persona en qui delegui. S'aixecarà Acta d'aquest fet. A partir a la 

data de l’acta, i durant el temps que duri l’execució de les obres, la vigilància i 

conservació dels senyals o punts determinats del traçat i anivellació aniran a 

càrrec del Contractista. 

 

3.3. Neteja i esbrossada del terreny 

Definició: 

La neteja i desbrossada consisteix en netejar les zones que corresponen 

d'arbres, fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, brossa, o qualsevol 
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altre material inservible o perjudicial, i inclou l'extracció de soques, arrels, etc., 

com també el condicionament i transport de tot el material esmentat. També 

inclou la retirada i emmagatzematge d'aquelles estructures que obstaculitzin, 

molestin o obstrueixin de qualsevol manera les operacions de construcció. 

 

Execució de les obres: 

Les operacions d'esclariment i desbrossada s'ajustaran a l'àrea d'ocupació de les 

obres de fàbrica i dels col·lectors i, fora d'aquesta, només en els llocs on ordeni 

el Director de l’obra. 

Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar els treballs d'excavació o 

terraplenada de qualsevol classe. Els arbres que el Director de l’obra designi i 

marqui, es conservaran intactes. Per disminuir els danys als arbres marcats, els 

que han d'anar a terra ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la 

neteja. Quan calgui evitar danys a altres arbres, al trànsit o a estructures 

properes, els arbres s'aniran trossejant per la brancada i tronc progressivament. 

En els rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) 

de diàmetre seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta 

centímetres (50 cm) per sota de la solera. 

Del terreny natural sobre el qual ha d'assentar-se l'Obra, s'eliminaran totes les 

soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), de tal 

forma que no en quedi cap a menys de quinze centímetres (15 cm) de 

profunditat sota la superfície natural de la rasa. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats de replantació o comercials seran 

podats i netejats; després, aquells que no s’hagin de replantar, es tallaran a 

trossos adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg de la 

traça, separats dels pilots que hagin de ser cremats o llençats. La longitud dels 

trossos de fusta no serà inferior a tres metres (3 m) si ho permet el tronc. 

Tots els sub-productes forestals, llevat de la llenya de valor comercial, seran 

cremats. La crema del material es farà d' cord amb les disposicions legals vigents 

en la matèria. 

Les piles que hagin de ser cremades es col·locaran al centre o molt a prop de la 

zona objecte de neteja, o en espais oberts, procurant no originar danys a altres 

arbres o vegetació propers. 

El Director de l’obra podrà aturar els treballs de cremada per mal temps o per 

qualsevol raó que comporti perill. 

 

3.4. Aixecament i reposició de ferms existents 

 

Aquest article es refereix a l'aixecament de ferms, de macadam o asfàltics, i de 

voreres que es requereixi per a la instal·lació de l'obra, i a la seva reposició 

d'acord a les dimensions, característiques i qualitat inicials de les mateixes o les 

que prescrigui l'Organisme competent. A més de l'aixecament i de la reposició 
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pròpiament dites, en aquesta unitat queden incloses totes les operacions 

necessàries per la retirada de runes al lloc de l'abocament adequat. 

 

3.5. Reposició de terra vegetal, partions, camins  
servituds 

 

Les terres vegetals procedents de l'excavació es disposaran de forma que es 

puguin reposar degudament amb la compactació indicada per la Direcció d'Obra. 

Amb anterioritat a la recepció provisional, les partions i camins afectats per les 

obres hauran d'ésser refets. 

El Contractista està obligat a mantenir, provisionalment durant l’execució de 

l’obra, i a reposar en haver acabat, totes les servituds que existeixin en el 

moment de l’execució de l’obra. Tots aquests treballs aniran a compte del 

Contractista. 

Les servituds conegudes en el moment de la redacció del Projecte es reflectiran 

en el Plànols de Serveis Afectats. 

Totes les que amb ocasió dels reconeixements previs i la informació que les 

diverses companyies subministrin al Contractista, així com les que pugui 

esbrinar-ne mitjançant d’altres procediments, també es consideraran incloses a 

la relació reflectida en l’esmenta’t Plànols de Serveis Afectats, i per tant la seva 

reposició no serà objecte d’abonament. 

 

3.6. Excavacions 

 

Definició: 

Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries per excavar, 

extreure, evacuar i anivellar els materials en el moviment general de terres i en 

les rases i pous de totes les obres de fàbrica i col·lectors definits en els 

documents contractuals, així com en el replè dels espais previstos d'acord amb 

els Plànols, Plec de Condicions i ordres del Director de l’obra. En aquests treballs 

estan inclosos els esgotaments, desguassos provisionals, les estrebades i els 

apuntalaments, tot això amb els materials auxiliars que corresponguin i la seva 

extracció per poder fer el replè corresponent. 

 

Excavació 

Es defineix com excavació en rasa la necessària per a la instal·lació de tota 

classe de canonades. Es defineix com excavació a emplaçament i fonaments 

d'obres de fàbrica, la necessària per a la construcció d'obres singulars i elements 

complementaris. Es defineix com a excavació a cel obert aquella que no està 

inclosa a les definicions anteriors. Es defineix com excavació en roca la que 

requereix la utilització de martells pneumàtics o explosius, sense que en això 
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quedi inclòs l'aixecament de ferms; l'excavació que no precisi tals mitjans 

s'entendrà que és en terreny solt. Addicionalment es considera la classificació del 

terreny segons l'article 320 del PG-3. 

La neteja prèvia de terra vegetal, matèries orgàniques i, en general, de materials 

solts indesitjables serà preceptiva en el cas que els productes d'excavació 

s'utilitzin posteriorment per a l'execució de les obres. 

El Director d'Obra estarà informat amb suficient anticipació de l' inici de 

qualsevol excavació, amb l'objecte que puguin portar-se a terme els amidaments 

i les mesures necessàries sobre el terreny inalterat. 

El terreny natural adjacent al d’emplaçament, no podrà ser modificat ni remogut 

sense permís previ del Director de l’obra. Les rases o pous s’excavaran amb les 

dimensions i fins a les profunditats indicades en els Plànols. 

Els còdols, soques o qualsevol altre material inadequat que es trobi en 

l’excavació seran eliminats. 

Es posarà especial atenció a l'excavació quan sigui necessari realitzar-la amb 

explosius. La separació dels trepants, llur càrrega i la seqüència de les explosions 

s'estudiarà prèviament per un tècnic competent en la matèria per tal de que la 

roca de la caixa no resulti fracturada, sinó llisa i sense danyar. Així mateix es 

prendran les precaucions necessàries, d'acord amb la legislació vigent, per evitar 

qualsevol classe de danys. 

Es donarà l’avís de les descarregues amb suficient antelació per tal d’evitar 

possibles accidents. 

La detonació de les barrinades es farà, si és possible, a una hora fixa i fora de la 

jornada de treball, o bé durant els descansos del personal operari al servei de 

l’obra dins de la zona afectada per les voladures, i no es permetrà la circulació de 

cap persona o vehicle dins del radi d’acció de les barrinades des de quinze 

minuts abans d’encendre les metxes, fins després que totes hagin esclatat. 

Sempre que sigui possible, les detonacions es faran mitjançant comandament 

elèctric a distància o s’usaran mitjans o detonadors de seguretat. 

El personal que intervingui en la manipulació i l’ús d’explosius haurà de ser de 

reconeguda pràctica i perícia en aquests afers, i reunirà condicions adequades en 

relació amb la responsabilitat que correspon a aquestes operacions. 

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el 

públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació 

garantiran en tot moment la seva perfecta visibilitat. 

En tot cas, el Contractista tindrà cura especialment de no posar en perill vides ni 

propietats, i es farà responsable dels danys que es derivin de l’ús d’explosius. 

Encara que en el projecte es faci referència explícita a les conduccions i serveis 

afectats per a l'execució de les obres, prèviament a l'execució de les rases, el 

Contractista té l'obligació de recollir la informació disponible sobre la situació de 

qualsevol altre tipus de conducció enterrada en els llocs on s'hagi d'excavar, amb 

la finalitat d'evitar el desperfecte de les instal·lacions existents. 

Les condicions exposades es complementaran amb els articles tres-cents vint 

(320), tres-cents vint-i-un (321) i tres-cents vint-i-dos (322) del PG-3. 
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Excavació a cel obert 

La unitat d’obra comprèn les operacions d’excavació, càrrega i transport dels 

materials, sigui a abocador o al seu lloc d’aplicació per a la formació de terraplè 

(incloses taxes d’abocament). 

Queden inclosos a la unitat d’obra els treballs d’anivellació de la base, 

sanejament d’aquesta fins i tot manualment, repassada dels talussos, 

esgotament si es necessari o qualsevol altre treball necessari per a garantir la 

qualitat del treball o la seguretat dels operaris. Els treballs s’efectuaran 

exclusivament mitjançant medis mecànics i els talussos d’excavació tindran la 

geometria expressada als plànols; els talussos de projecte es podran variar si la 

Direcció d’Obra ho considera pertinent. 

Es tindrà especial cura en què les aigües no facin mal el fons de l’excavació, per 

aquest motiu l’acabament de la mateixa presentarà les pendents correctes. 

Particularment en la construcció del dipòsit es construiran prèviament a la seva 

excavació les rases que ubicaran la futura conducció del subdrenatge de tal 

manera que les aigües sempre tinguin sortida durant el temps que s’executa 

l’excavació. 

Al fons de l’excavació no restaran materials solts o fracturats abans de construir 

la subestructura. 

Queda totalment prohibit estendre els materials solts; els excessos d’excavació 

s’ompliran amb formigó. 

El temps que transcorri entre l’acabament de la operació de sanejament i 

l’abocament del formigó serà el menor possible per no alterar les característiques 

del mateix. El sanejament intens ha d’entendre’s als laterals, ja que es formigona 

la sabata contra el terreny. 

 

Excavació de terra vegetal 

Comprèn la unitat d’obra la remoció, càrrega i transport al lloc 

d’emmagatzematge i d’abocament (incloses taxes) de la terra vegetal que no 

hagi estat remoguda durant l’esbroçada. 

L’emmagatzematge, i en petits munts de no més de metre i mig d’alçada, amb 

un drenatge correcte assegurat. 

 

Excavació per camins d’accés 

Si no s’ha indicat el contrari en els Pressupostos, l’excavació per camins d’accés 

es realitzarà quan sigui imprescindible per a la realització de les obres, a 

proposta del Contractista i amb l’autorització escrita del Director d’Obra. Inclou 

càrrega i transport a l’abocador i taxes d’abocament. 

 

Drenatges i esgotaments 

Quan aparegui aigua procedent de la superfície o del subsòl en l'excavació, 

s'utilitzaran els mitjans o instal·lacions auxiliars necessaris per poder evacuar-la 

o impedir la seva entrada a les rases. 
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En general els esgotaments hauran de fer-se en la forma i condicions que indiqui 

el Director d'Obra, sense perjudici que el Contractista estigui obligat a proposar-li 

la solució més adequada per a cada cas particular. En qualsevol cas els 

afloraments d'aigua que apareguin es posaran en coneixement de la Direcció 

d'Obra abans d'efectuar qualsevol correcció o extinció dels mateixos, amb 

l'objecte que el Director d'Obra pugui valorar els possibles efectes de 

l'aflorament. 

Si és necessari, el Contractista haurà d’instal·lar tubs piezomètrics i aparells 

aforadors del cabal que es produeixi. Totes les operacions esmentades les haurà 

de realitzar el Contractista. 

 

Utilització del material de l'excavació 

El material excavat serà utilitzat en replens, sempre i quan acompleixi les 

condicions imposades per a aquest fi. 

L'excés de material excavat es col·locarà de forma que no obstrueixi la bona 

marxa de les Obres ni faci perillar l'estructura de les fàbriques, total o 

parcialment acabades, i suficientment allunyats de la vora de la rasa per evitar 

despreniments i esllavissades. 

 

3.7. Terraplens 

 

Consisteixen en l'estesa i compactació de sòls procedents de les excavacions. 

Els materials que s'empraran seran sòls o materials locals que es classifiquen 

d'acord amb les següents característiques: 

Sòls inadequats: si no compleixen les condicions mínimes tolerables. 

Sòls tolerables: amb menys del 25 % de pedres de més de 15 cm; LL < 40 o LL 

< 65 i IP > (0,6 LL-9); densitat màxima corresponent al Proctor normal > 1,4kg 

/ cm3; C.B.R. > 3; i contingut en matèria orgànica < 2 %. 

Sòls adequats: sense elements de grandària superior a 10 cm sedassat pel tamís 

0,080 UNE < 35 % en pes; LL < 40, densitat màxima Proctor normal ³ 1,7 kg / 

cm3; C.B.R. > 5 amb inflor < 2 % i contingut de matèria orgànica < 1 % 

Sòls seleccionats: són elements que passen de 8 cm; sedassat pel tamís 0,0080 

UNE < 25 % en pes; LL < 30 i IP < 10 sense inflor i sense matèria orgànica. 

No s'utilitzaran sòls inadequats. Per el coronament s'utilitzaran sòls adequats o 

seleccionats. Si el terraplè s'ha de construir sobre terreny natural, en el cas que 

n'hi hagués, primerament s'extraurà el material inadequat. Després, 

s'escarificarà el terreny per tal d'aconseguir el travament idoni amb el terraplè. 

Els materials del terraplè s'estendran en capes successives, de gruix uniforme i 

sensiblement paral·leles a l'esplanada. El gruix de les capes serà suficient reduït 

per tal que, amb mitjans disponibles, s'obtingui en tot ell el grau de compactació 

exigit. Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà de tenir el 
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pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de les aigües sense perill 

d'erosió. 

Una vegada estesa la tongada, es procedirà, si cal, a la humectació, de manera 

que l’humiteja’t dels materials sigui uniforme. 

Una vegada aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la 

compactació mecànica de la tongada. Aquesta compactació serà prou com per 

obtenir el 95 % de la densitat màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. 

No s'escamparà cap nova tongada de replè fins assegurar que l'anterior es troba 

degudament compactada. En cas de no fer-se així, el Contractista haurà 

d'efectuar totes les operacions veients, així com treure la capa superior si és 

precís, per aconseguir en les capes el grau de compactació mínim exigit, 

operacions que seran totalment a compte del Contractista. 

El nombre i tipus d'assaigs que s'hauran de realitzar els determinarà la Direcció 

d'Obra. 

Quan la compactació s'efectuï en carrers, voreres, o sota paviments permanents, 

el replè de la rasa s'haurà de fer de forma tal que quedi el material suficientment 

compactat en tots els nivells per evitar assentaments posteriors. 

 

3.8. Drenatge de rases 

 

Inclou totes les operacions necessàries perquè les aigües aparegudes durant 

l'execució de l'Obra i no evacuables per gravetat, ho siguin de la manera i 

condicions adients fins a desguassar en una llera natural amb capacitat suficient 

pel cabal aportat. 

El Contractista proposarà a el Director de l’obra la solució que consideri adient. 

Per a rases estrebades més de tres metres (3 m) de profunditat i alt nivell freàtic 

s'aconsella la utilització de "Well-Points" per evitar el sifonament. 

 

3.9. Estrebades 

 

Són per definició les obres provisionals de sosteniment de rases o pous que 

permeten continuar l'obra realitzada mitjançant plafons d'acer combinables. 

L'estrebada es farà quan les parets no es puguin deixar amb el talús natural dels 

sòls travessats. 

Els plafons metàl·lics tindran unes dimensions aproximades de 2,40 m d'alçada i 

3,50 ó 4,00 m de longitud i de 1,30 m d'alçada i 3,50 ó 4,00 m de longitud. El 

contractista sotmetrà a l'Enginyer Director de l'obra la modulació dels anomenats 

plafons a fi de la seva adaptació a les dimensions que presenti la zona per 

entrebar. Precedirà a l'excavació en una longitud suficient perquè no es vegi 

obstaculitzada la col·locació del col·lector i no es retirarà fins a l'acabament del 

tram i sempre amb l'autorització prèvia del Director de l’obra. 
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El Contractista podrà proposar la utilització de qualsevol altre procediment 

sempre que justifiqui que s'assoleixen els mateixos nivells de seguretat i 

rendiment, que només el Director de l’obra podrà autoritzar per escrit. 

 

3.10. Fabricació de morters i beurades de 
ciment 

 

Morters de Ciment 

Es defineix com morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 

Els materials han estat ja definits en el capítol del Materials Bàsics. 

El morter de ciment que s’utilitzarà en aquestes obres és el definit al capítol 2 

d’aquest Plec. S’utilitzarà en obres de paleta i arrebossats. 

Fabricació 

La barreja del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament; en el primer cas 

es farà sobre un pis impermeable. 

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni 

de color uniforme. 

A continuació, s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, 

una vegada batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva 

aplicació a l'obra. 

Només es fabricarà el morter precís per a l'ús immediat, rebutjant-se tot aquell 

que hagi començat a endurir i el que no hagi estat utilitzat dins dels quaranta-

cinc minuts (45 min.) que segueixin al seu amassat. 

Limitacions d'utilització 

Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que 

difereixin d'ell en l'espècie de ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells, bé 

mitjançant una capa intermèdia molt compacta de morter fabricada amb 

qualsevol dels dos ciments, bé esperant que el morter o formigó primerament 

fabricat estigui sec, o bé impermeabilitzant superficialment el morter més recent. 

Beurades de Ciment 

La pasterada es farà mecànicament. La beurada no tindrà grumolls ni bombolles 

d'aire, i per evitar- los s'intercalaran filtres depuradors entre la mescladora i la 

bomba d'injecció  

 

3.11. Fabricació i transport de formigons 

Fabricació i transport del formigó 

Es farà segons indica l'article 69 de la Instrucció pel Projecte i l'Execució d'Obres 

de Formigó Estructural EHE. 
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Posta en obra del formigó 

Es regirà per l’article 70 de la Instrucció EHE. 

 

Curat, desencofrat, descintrat i desemmotllat del formigó  

Es farà segons els articles 74 i 75 de la Instrucció EHE. 

 

Assaigs 

El control de qualitat es farà d'acord amb allò establert en la Instrucció EHE. Els 

nivells, d'acord amb el previst en la Instrucció esmentada, seran els denominats 

de tipus normal tant pel formigó com per a l'acer. 

 

3.12. Encofrats i cintres 

 

Es defineixen com a obres d'encofrats, les consistents en l'execució i 

desmuntatge de les caixes destinades a emmotllar els formigons, morters o 

similars, i dels elements capaços de suportar els esforços produïts per la 

contenció del formigó abans de que s'adormi. 

Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la instrucció EHE. La 

seva execució porta incloses les següents operacions: 

Construcció i muntatge. 

Desencofrat. 

En general es tindrà en compte l'especificat a la norma EME-NTE referent a 

encofrats. Es tindrà especial cura en què els junts entre taules o taulons estiguin 

executats de tal manera que s'asseguri d’estanqueïtat al pas de la lletada. 

S'autoritzarà, per a la construcció i muntatge, d'emprar tipus i tècniques 

d'encofrat que siguin sancionades per la pràctica, tan en la seva utilització com 

en els resultats. S'haurà de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i 

que, per la seva novetat, no tinguin aquesta sanció a judici del Director d'obra. 

Quan es tracti d'encofrats exteriors que requereixin un acabat superficial 

especialment acurat, caldrà l'aprovació prèvia del Director d'obra per a la seva 

utilització. 

També es tractarà la unió de l'encofrat amb el terreny o amb d'altres formigons 

ja executats, amb argila-la o qualsevol altre procediment que asseguri 

d’estanqueïtat a la lletada. 

L'encofrat per el dipòsit serà preferiblement metàl·lic, però s'accepta el tipus de 

parament fenòlic o de fusta encadellada. No es formaran ni més ni menys junts 

que els indicats als plànols, de tal manera que l'encofrat permetrà el formigonat 

del vel en tota la seva altura. El sistema de fixació entre paraments serà de 

manera que no deixi forats passants. En qualsevol cas no s'empraran tirantets 

per l'encofrat del dipòsit, i en la resta dels casos, si s'utilitzen, posteriorment al 

formigonat es tallaran en una profunditat no inferior a 2 cm des del parament de 

formigó i s'aplicarà un morter adherent al forat conformat. 
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Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats tindran la 

resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista de l'execució 

del formigó i, especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel sistema de 

compactació exigit o adoptat, no s'originin esforços anormals en el formigó, ni 

durant la seva posta en obra, ni durant el període d'enduriment, així com tampoc 

moviments locals en els encofrats superiors a 5 mm. En qualsevol cas, 

l’excentricitat en aquells elements circulars de l’obra mai podrà excedir o diferir 

més d’un 0,15% de la teòrica recollida en els plànols del projecte Els encofrats 

duran incorporats els elements necessaris (plataformes, accessos, baranes, etc) 

per què s'executi el treball en condicions òptimes de seguretat, comoditat i 

inspecció. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del 

formigó resultin ben acabades, col·locant fins i tot angulars metàl·lics en les 

arestes exteriors del encofrat, o utilitzant algun altre procediment similar en la 

seva eficàcia. El Director d'obra podrà autoritzar la utilització de llistons 

triangulars per aixamfranar aquestes arestes. No s'acceptaran imperfeccions 

majors de 5 mm. en les línies de les arestes. 

Els motlles ja utilitzats que hagin de servir per a unitats repetides seran 

acuradament rectificats i netejats. Les superfícies interiors del encofrat hauran 

de ser prou uniformes i llises com per aconseguir que els paraments de les peces 

de formigó emmotllades no presentin defectes, bombaments, rebots ni rebaves 

de més de 5 mm. d'altura. Tant les superfícies dels encofrats com els productes 

que a ells es puguin aplicar no contindran substàncies perjudicials pel formigó. 

Per facilitar el desencofrat, serà obligatori l'ús d'un producte de desencofrar 

aprovat pel Director d'obra. Els productes del desencofrat s'aplicaran amb una 

suficient antelació a la col·locació de l'encofrat per a evitar que les armadures es 

contaminin. No contindran substàncies perjudicials per el formigó. El contractista 

proposarà a la Direcció d'Obra els productes a utilitzar. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans de formigonar, a fi d'evitar l'absorció 

d'aigua continguda en el formigó, es netejaran, especialment els fons, i es 

deixaran obertures provisionals per facilitar aquesta feina. 

Les juntes entre els taulons hauran de permetre l'entumiment per la humitat del 

rec i del formigó, sense tanmateix, deixar anar pasta durant l'execució del 

formigó, per la qual cosa es podrà autoritzar l'ús d'una segelladora adient. 

Abans de començar les operacions de l'execució del formigó el Contractista haurà 

d'obtenir del Director d'obra l'aprovació escrita de l'encofrat realitzat. 

El desencofrat de les cares verticals d'elements de poc gruix, podrà fer-se al cap 

de tres dies d'aplicat el formigó a la peça, tret de que durant aquest temps, 

s'hagin produït baixes temperatures o altres causes que pugin alterar el procés 

normal d'enduriment del formigó. 

Els temps de desencofrat seran establerts pel Director d'Obra, un cop conegut 

mitjançant assajos el comportament en el temps dels formigons. 

No es farà cap desencofrat fins que la Direcció d'Obra no ho autoritzi, i en tot cas 

fins que el formigó no tingui una resistència superior al doble de la càrrega de 

treball a que estarà sotmès després de l'operació. S'observaran al respecte les 

indicacions de l'article vint-i-un (21) de l’esdentada Instrucció EHE. Els draps que 

hagin de servir de nou per encofrats seran acuradament rectificats i netejats. 
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Es defineix com a cintra el dispositiu que permet mantenir elements de les obres 

quan els materials no tenen encara la suficient rigidesa o no estiguin 

completament instal·lats. La cintra haurà d'ésser capaç de resistir el seu propi 

pes total i el de l'element complet sostingut. Tindrà la resistència i disposició 

necessàries per a que els moviments locals no sobrepassin els tres mil·límetres 

(3 mm) ni els del conjunt la mil·lèsima (0,001) de la llum. 

Per al descintrat es tindran en compte les observacions de l’esdentada Instrucció 

EHE. El procés es desenvoluparà de manera suau i uniforme. Els elements 

sostenidors es mantindran separats dels elements sostinguts dos o tres 

centímetres (2-3 cm) durant dotze hores (12 h) abans de retirar-los 

completament. 

 

3.13. Execució d’obres de formigó en massa, 
armat i pretesat 

 

Són obres en les que s'utilitza el formigó com a material principal, sense o 

reforçat amb armadures metàl·liques. S'utilitza ciment Portland (apartat 2.1.2.) i 

barres d'acer d'alta adherència (apartat 2.1.9.) i armadures actives amb els seus 

accessoris. 

Les característiques mecàniques i de dosificació dels formigons seran les 

establertes al capítol 2 d’aquest plec. 

Serà d’aplicació tot allò que s’indica a les instruccions EHE i EP-93. 

Maquinària, estris i mitjans auxiliars Formigoneres o centrals de formigonat amb 

camions barrejadors, trompes d'elefant, canalons de fons mòbil, carretons, 

bombes pneumàtiques, encofrats i barres de piconat o vibradors. 

 

Pla de Formigonat 

El Contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per 

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la Direcció. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que 

el contractista seguirà per la bona col·locació del formigó. El pla haurà de constar 

de : 

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de 

formigó a emprar en cada unitat. 

Forma de tractament dels junts de formigó. 

Per cada unitat es farà constar: 

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, 

abocament directe, o d'altres). 

Característiques dels mitjans mecànics. 

Personal. 
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Vibradors (característiques i número dels mateixos, indicant els de reposició 

per possible avaria). 

Seqüència d'ompliment dels motllos. 

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les 

persones (passarel·les, bastides, taulons, o d'altres). 

Mitjans que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

Sistema de curat del formigó. 

 

Els materials filmògens, s'aplicaran immediatament després del formigonat en 

cas de superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. 

Es germanitzarà un gruix suficient de material filmogen estès a tota la superfície 

de l'element, a excepció de la part que constituirà el junt de formigonat. 

 

Transport i posada en obra 

Per l' inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la Direcció d'Obra de la 

col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors en nombre suficient i de 

l'encofrat, així com la neteja de fons i costaners. No s'iniciarà el procés sense 

aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb la 

suficient antelació per què aquestes comprovacions puguin ser realitzades sense 

alterar el ritme constructiu. 

A cada element s'aplicarà el formigó de forma contínua, per tongades 

horitzontals, i no s'ha de començar fins que es tinguin preparats els materials i 

equips necessaris per al total acabament de l'operació. Si malgrat totes aquestes 

operacions es produís durant l'execució amb formigó d'un element una 

interrupció superior a una hora, la Direcció de l'obra podrà ordenar la demolició 

de la part ja preparada o autoritzar, segons els casos, que s'hi disposi una junta 

de la manera que s'indiqui. Sempre que sigui possible, la superfície de la junta es 

tractarà amb aigua i aire a pressió fins eliminar la lletada, deixant els àrids al 

descobert però sense remoure'ls. Aquesta operació s'efectuarà entre les quatre i 

les deu hores després que hagi començat a prendre. 

El Director d’Obra podrà sol·licitar l’aturada del formigonat si es produïssin 

precipitacions importants. 

En cas de pluja, s’adoptaran les mesures adients perquè l’aigua no entri en 

contacte amb el formigó fresc ja col·locat. 

El formigó s'haurà de col·locar abans que hagin transcorregut 30 minuts des del 

seu amassament, tret que es transporti en camió formigonera, cas en el qual la 

Direcció de l'obra donarà les normes corresponents. Es prohibeix la utilització de 

volums amb un principi de presa, segregació o dessecació. 

No es produiran abocaments lliures del formigó amb altures majors de dos 

metres. 

Es obligatori l'ús de vibradors interns. La seva freqüència no serà inferior a sis 

mil (6.000) cicles per minut. Aquests aparells s'han de submergir ràpidament i 

profunda a la massa, mirant d'enretirar l'agulla amb lentitud i a velocitat 
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constant. La durada de la vibració serà fins que l'aigua reflueixi a la superfície, i 

la distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per tal de produir a tota 

la superfície de la massa vibrada una humectació brillant. A cada tongada 

s'introduirà el vibrador fins que la punta penetri dins la capa subjacent, amb 

l'aparell vertical o lleugerament inclinat. El formigó es vibrarà especialment i amb 

cura vora els encofrats. 

Cap càrrega dinàmica o estàtica no ha d'afectar en cap cas el formigó 

parcialment endurit, ni s'aplicaran directament els vibradors a les armadures ni a 

l'encofrat. 

La unió entre formigons endurits i frescos a les zones on no sigui convenient 

deixar junta en el dipòsit s'executarà segons s'indica als plànols (junt de 

formigonat). En les estructures auxiliars, es farà picant la superfície del primer i 

rentant-la amb un raig d'aigua i aire a pressió fins que desaparegui la lletada i es 

descobreixin els àrids nets. Si el formigó endurit resta subjacent, s'estendrà 

damunt d' ell una capa d'uns cinc centímetres d'espessor de morter gros sense 

grava, d'igual dosificació que el formigó que es vagi a col·locar. Aquesta capa de 

morter es cobrirà amb formigó abans que no comenci a prendre. 

Els daus de formigó es construiran de tal manera que sigui possible inspeccionar 

totalment les juntes. Es tindrà cura que el terreny en contacte amb la superfície 

de reacció sigui compactat al 98% del PM abans de procedir a la prova de 

pressió. 

 

Cura 

Durarà quinze dies com a mínim. Amb temps sec i calorós aquest termini serà de 

vint-i-dos dies. 

Durant els tres primers dies es mantindrà el formigó protegit dels raigs directes 

del sol. 

 

Foragitant en temps fred o calorós 

El formigonat es suspendrà quan es prevegi que dins del les vint-i-quatre (24) 

hores següents la temperatura mínima de l'ambient pot disminuir per sota dels 

zero (0) graus centígrads i en particular qual la temperatura enregistrada a les 

nou del matí (hora solar) sigui inferior a dos (2) graus centígrads. 

Aquesta darrera temperatura es podrà considerar rebaixada un grau quan es 

tracti de formigonat d'elements de secció superior a un (1) metre, quan les 

superfícies de formigó es protegeixin adequadament o quan així ho indiqui 

l'Enginyer Director. 

Quan la temperatura mitjana diària sigui inferior als cinc (5) graus centígrads, la 

temperatura mínima del formigó en la seva col·locació ha de ser de deu (10) 

graus i aquesta temperatura es mantindrà almenys durant vint-i-quatre hores, 

regant-ne les superfícies del formigó cada dues (2) hores amb aigua calenta a 

trenta (30) graus, mantenint-se les superfícies abrigades de la intempèrie 

mitjançant arpilleres. 

Així mateix es suspendrà totalment el formigonat amb temperatures ambientals 

superiors a cinquanta-cinc (55) graus al sol, procedint a inundar els formigons de 
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forma contínua durant un temps no menor de dos (2) dies, si es formigona amb 

aprovació de l'Enginyer Director a temperatures properes a aquesta. 

 

Acabat de superfícies 

No s'arreglaran forats ni irregularitats que puguin aparèixer a les superfícies 

sense que hagin estat examinades per la Direcció de l'obra, la qual en cada cas 

resoldrà la manera de corregir el defecte. 

Està totalment prohibit l'arranjament de defectes en l'execució del formigonat 

(coqueres, rentats, etc.) sense les instruccions de la Direcció d'Obra. 

S'admetran les irregularitats dels paraments que, mesurades sobre un regle de 

dos metres de longitud, donin valors inferiors a quinze mil·límetres. 

L'acabat de les obres de formigó a la vista no presentarà arestes vives, que si de 

cas seran eliminades amb matavius. 

 

Junts de formigó 

Només es podran realitzar junts de formigó i de dilatació als llocs indicats en els 

plànols. 

S'utilitzaran els següents tipus de junts: 

a) Junts de P.V.C. 

L’estanqueitat dels junts de formigó s'assegura mitjançant el corresponent 

junt P.V.C. de les característiques indicades als plànols. 

Les amplades mínimes dels junts obeiran les següents limitacions: 

Gruix de l'element menor o igual a 20 cm.: 15 cm. 

Gruix entre 20 cm. i 30 cm.: 20 cm. 

Gruix superior entre 50 i 30 cm.: 25 cm. 

Gruix superior a 50 cm : 30 cm. 

Els empalmaments de junts de P.V.C. es realitzaran mitjançant tall, 

emprimació i soldadura en calent. La superfície axial dels junts es situarà 

sensiblement al mig de les seccions i serà paral·lela als paràmetres 

d'aquestes seccions. Les peces en forma de creu, T, colze de 900, etc. 

estaran fabricades al taller el número de soldadures termoplàstiques a 

executar a obra serà mínim, i en cap cas per una peça especial. 

Els junts es fixaran amb els elements adequats per tal d'assegurar la seva 

immobilitat durant el procés de compactació del formigó. S'emprarà per la seva 

col·locació encofrat partit en dues peces i grapes especials col·locades als 

extrems de les cintes per fixar-les mitjançant filferros a l'armadura del dipòsit. 

Durant aquest procés es prendran les mesures necessàries per tal d'assegurar la 

compactació d'ambdós costats del junt de P.V.C., especialment a les zones 

d'imbricació. 

El formigonat s’executarà amb especial cura amb la finalitat de rodejar 

perfectament la cinta  de PVC. 
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Abans de continuar l'operació en un junt, se'l netejarà per tal d'eliminar tots els 

elements adherits, així com la capa superior de morter. 

 

b) Junts bituminosos. 

La canal perquè s'ompli el material bituminós es performarà a través de 

l'encofrat i tindrà les dimensions i situacions que als plànols s'indica. 

El material de farciment no s'aplicarà abans que hagin transcorregut trenta (30) 

dies després d'acabada l'execució de les dues masses de formigó adjacents, ni 

tampoc abans d'haver estat inspeccionades les parets de la canal i, si fos el cas, 

d'haver estat netejada. 

El material per a segellar-lo serà plàstic, s'adherirà perfectament a les parets de 

formigó i resistirà sense envelliment apreciable els efectes de l'atmosfera i de 

l'aigua. 

El proposarà el Contractista, i no podrà ser usat sense l'aprovació del Director de 

l'obra. 

 

c) Junts de poliuretà. 

Es construiran amb les característiques assenyalades als plànols mitjançant 

planxes de poliuretà expandit d'un (1) o si calgués dos (2) centímetres 

d'espessor. Les cares de les planxes seran sensiblement planes i paral·leles, i 

exemptes de foradets i esquerdes. 

Si així ho indiqués el Director de l'obra, un cop suficientment endurit el formigó 

seran eliminades, amb mitjans mecànics, les esmentades planxes de poliuretà. 

 

d) Mitja canya a unió interior d'alçats i solera/sabates dels dipòsits. 

En el cas de preveure una mitja canya amb productes especials, aquesta 

s'executarà d'acord amb les instruccions donades per la firma subministradora 

dels productes. Aquests poden ser diferents, disposats en successives capes; la 

definició donada en el preu no indica que es tracti d'un producte únic a aplicar. 

 

Armadures a emprar en el formigó armat 

 

Definició 

Es defineixen com armadures a emprar en el formigó armat el conjunt de barres 

d'acer que es col·loquen a l'interior de la massa de formigó per ajudar-lo a 

resistir els esforços a que està sotmès. 

L’ús, execució i altres prescripcions per a la utilització de l’acer es regiran per les 

instruccions EHE. 

 

Materials 

- "Barres corrugades per a formigó armat". 
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- "Xarxes electrosoldades". 

 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de les armadures seran assenyalades als Plànols. 

No s'acceptaran les barres que presentin esquerdes, bufades o reduccions de 

secció superiors al cinc per cent (5%). 

 

Doblegat 

Mentre no hi hagi cap contraindicació, els radis interiors del doblegat de les 

armadures no seran inferiors, excepte enganxalls i patilles, als valors que 

s'indiquen a la Taula I essent fck la resistència característica del formigó i fy el 

límit elàstic de l'acer, en quiloponds per centímetre quadrat (kp/cm2). 

 

Els cèrcols o estreps podran doblegar-se en radis inferiors als indicats a la Taula I 

per tal que no s'origini a les zones esmentades de les barres un principi de 

fisuració. 

El doblegat es realitzarà, en general, en fred i a velocitat moderada, sense 

admetre cap excepció en el cas d'acers endurits per deformació en fred no 

sotmesos a tractaments tèrmics especials. 

Com a norma general s’haurà d'evitar el doblegat de barres a temperatures 

inferiors a cinc graus centígrads (5°C). 

 

Col·locació 

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia i rovell no 

adherent. Es disposaran d'acord amb les instal·lacions dels Plànols i es fixaran 

entre sí mitjançant les oportunes subjeccions, mantenint-se amb peces 

adequades a l'encofrat, de tal manera que s'impedeixi qualsevol moviment de les 

armadures durant el vessat i compactació del formigó, permetent a aquest 

envoltar-les sense deixar-hi porositats interiors. Aquestes precaucions hauran 

d'extremar-se amb els cargols dels suports i armadures de l'extradós de plaques, 

lloses o voladissos per evitar el seu descens. 
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Aquells especejaments que figuren als plànols, només es podran modificar prèvia 

acceptació del Director d'Obra. En aquest cas o en aquell en què en el projecte 

no figuri l'especejament detallat, el contractista presentarà a la Direcció d'Obra, 

per a la seva aprovació i amb suficient antelació, una proposta d'especejament 

de les armadures de tots els elements a formigonar. 

Aquest especejament contindrà les formes i dimensions exactes de totes les 

armadures definides als plànols, indicant clarament el lloc on es produeixen els 

encavallaments i el número i longitud dels mateixos. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars 

necessàries segons els plànols durant el formigonat, tals com borriquetes, 

rigiditzadors, cèrcols auxiliars, etc. Totes i cadascuna de les figures vindran 

numerades a la fulla d'especejament i en correspondència amb els plànols 

respectius. Es procedirà a retirar el lligat de les armadures, en cas de ser 

necessari, abans de començar el formigonat En la fulla d'especejament vindran 

expressats els pesos totals de cada figura. Les armadures inferiors dels 

fonaments es sotstentaran mitjançant separadors de morter de formigó de 

dimensions en planta 10 x 10 cm2 i de gruix l’indicat als plànols pel recobriment. 

El seu número serà de 6 per metre quadrat. Per les armadures laterals els 

separadors seran de plàstic adequats al recobriment indicat als plànols per 

l'armadura en número no inferior a 4m2. 

Les armadures d'espera dels fonaments s'adreçaran i fixaran a consciència per 

evitar que es puguin desplaçar durant el formigonat. Els separadors laterals es 

col·locaran abans que l'encofrat i es tindrà cura en què les armadures no es 

contaminin amb els desencofrants. 

Les armadures d'espera es netejaran a consciència del formigó adherit abans de 

procedir al formigonat respectiu. 

Es garantiran les separacions mínimes entre barres resultants de la definició de 

l’armat indicades als plànols. 

La distància lliure entre qualsevol punt de la superfície d'una barra d'armadura i 

el parament més pròxim de la peça, serà igual o superior al diàmetre de la barra 

esmentada. 

Per a qualsevol classe d'armadures (fins i tot cèrcols), la distància esmentada en 

el paràgraf anterior no serà inferior als valors següents: 

- Ambient I: 

Estructures en interiors d'edificis o mitjanes exteriors de baixa humitat (no 

es sobrepassa el seixanta per cent (60%) de la humitat relativa més de 

noranta (90) dies a l'any. 

20 mm 

- Ambient II:  

Estructures en exteriors normals (no agressius) o en contacte amb aigües 

normals o terreny ordinari 

30 mm 

- Ambient III  

Estructures en atmosfera agressiva industrial o marina, o en contacte amb 

terrenys agressius o amb aigües salines o lleugerament àcides. 
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40 mm 

Els valors anteriors podran disminuir-ne: en làmines, peces amb paràmetres 

protegits i peces prefabricades en cinc mil·límetres (5 mm) sense que en cap cas 

resultin recobriments inferiors a quinze, vint o vint-i-cinc mil·límetres (15, 20 ó 

25 mm) pels casos I, II i III, respectivament. 

 

Prova de les obres de formigó 

En obres delicades, o bé quan a criteri del Director d'obra hi hagi dubtes sobre la 

bona qualitat dels materials o l'execució, així com en el cas que la resistència del 

formigó deduïda dels assaigs de control no sigui l'estipulada al projecte, es 

realitzaran proves de càrrega. 

En aquestes proves es sotmetrà els elements característics de l'estructura a 

sobrecàrregues de prova equivalents a les màximes previstes en el càlcul. No es 

sotmetrà cap obra de formigó armat a sobrecàrregues superiors a les previstes. 

Les càrregues s'aplicaran amb successius increments fins a completar la de prova 

amb intervals de quinze (15) minuts de durada com a mínim. 

La càrrega total es mantindrà fins que els aparells mesuradors de les fletxes 

indiquin la seva estabilització. En cap cas la durada no serà inferior a vint-i-

quatre (24) hores. 

Transcorregut el termini de la càrrega, s'examinarà detingudament i a fons 

l'estat de l'obra, tot observant si hi ha aparegut alguna fissura que pugui ser 

perjudicial per a la seva durabilitat, d'acord amb la seva utilització. 

Un cop enretirada la càrrega de prova, la fletxa residual no superarà una 

cinquantena part (1/50) de la total mesurada sota aquesta càrrega. En cas 

contrari, s'haurà de repetir la prova, i la nova fletxa residual no haurà de ser 

major d'una vuitena part (1/8) de la fletxa total corresponent a la segona prova. 

Aquesta segona prova no serà necessària quan la fletxa total mesurada al primer 

assaig no sobrepassi una mil·lèsima part (1/1000) de la llum. 

 

3.14. Protecció d’encreuaments amb altres 
serveis 

 

Aquest article es refereix a la realització de l'obra necessària per a protecció de 

l'encreuament de qualsevol de les obres d'aquest projecte amb qualsevol altre 

servei (línia elèctrica, línia telefònica, canonada d'aigua potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d'acord a allò preceptuat a les Normes, 

Instruccions o Plecs oficials corresponents i subjectant-ne al que prescrigui 

l'Empresa propietària del servei, estant tots els materials, instal·lacions i 

operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 
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3.15. Execució de ferms 

 

Emmacat 

La unitat d'obra comprèn el subministrament de material amb les 

característiques que s'indiquen al capítol 2 d'aquest Plec, l'estesa, humectació i 

compactat amb corró lleuger fins a constituir una superfície apta per a rebre el 

formigó de neteja.   

   

Àrid 5-12 

La unitat d'obra comprèn el subministrament, estesa i compactació del material 

que acompleix  les especificacions donades al capítol 2. 

El material es col·locarà de manera que s'assoleixi un percentatge de densitat 

relativa del 75% segons norma ASTM, i que es garanteixi el contacte amb la 

zona propera a la generatriu de recolzament. 

 

Tot-u artificial 

La unitat d'obra comprèn el subministrament, estesa i compactació de tot-u fins 

a un 95% del P.M. en trastos de dipòsit i pericons en què s'indiqui la seva 

utilització. 

La maquinària serà de tipus lleuger, per a evitar qualsevol desperfecte al formigó 

de les obres de fàbrica, i el gruix de tongades no superarà els 20 cm. El material 

acomplirà l'especificat als capítols 2 i 3 d'aquest plec. 

 

Material granular per a ferm 

El material granular per a subbase del paviment (15 cm) es col·locarà a tot 

l'ample afectat per l'execució de les rases sota calçada. Serà un tot-u natural i 

s'haurà de compactar al 97% del Proctor Modificat. 

El tot-u artificial per base del paviment (15 cm) es col·locarà a tot l'ample afectat 

per l'execució de les rases sota calçada. Complirà les especificacions de l'Art. 501 

del PG 3. El tot-u que s'utilitzi acomplirà les prescripcions del PG-3 i s'haurà de 

compactar al 100% del Proctor Modificat. 

 

Regs d'imprimació 

Preparació de la superfície existent Es comprovarà que la superfície existent 

sobre la qual es faci el reg d'imprimació acompleix les condicions especificades 

per la unitat d'obra corresponent, i no es trobi estovada per un excés d'humitat. 

En cas contrari, abans que el Director de l’obra pugui autoritzar la iniciació del 

reg, haurà d'ésser corregida, d'acord amb aquest Plec i el de Prescripcions 

Particulars. Quan la superfície sobre la que es vagi a efectuar el reg es consideri 

en condicions acceptables, immediatament abans de procedir a l'extensió del 
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lligant elegit, es netejarà la superfície que hagi de rebre'l, de pols, brutícia, fang 

sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial, utilitzant per a això escombradores 

mecàniques o màquines bufadores. 

En els llocs inaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres de mà. Es 

procurarà netejar especialment les vorades exteriors de la zona a tractar, 

sobretot a prop de possibles amuntegaments d'àrid, que hauran de ser retirats, 

si cal, abans de l’escombra’t, per a no entrebancar- lo i evitar la seva 

contaminació. 

 

Aplicació del lligant 

Abans que es faci l'estesa del lligant bituminós, la superfície de la capa a tractar 

haurà de regar- se lleugerament amb aigua, esperant la dotació que humitegi 

suficientment la superfície, sense saturar-la, per facilitar la penetració posterior 

del lligant. 

L'aplicació del lligant elegit es farà quan la superfície mantingui encara certa 

humitat, amb la dotació i a la temperatura aprovades per el Director de l’obra. 

L'aplicació es farà de manera uniforme, evitant la duplicitat de la dotació en les 

juntes de treball transversals. Per això, es col·locaran tires de paper, o altre 

material sota dels difusors, en aquelles zones de la superfície on comenci i 

s'interrompi el treball, amb l'objecte de que la regada pugui iniciar-se o acabar-

se sobre d'ells, i els difusors funcionin amb normalitat sobre la zona a tractar. 

La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui 

compresa entre vint i cent segons Saybolt Furol (20-100 sSF). 

Quan la correcta execució de la regada ho requereixi, el Director de l’obra podrà 

dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues (2) vegades. 

Quan, per les condicions de l'obra, calgui fer la regada d'imprimació per franges, 

es procurarà que l'extensió del lligant bituminós es sobreposi, lleugerament, en 

les diverses bandes. 

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o 

accessoris tals com vorades, tanques, arbres, etc., que puguin ser-ne afectats. 

 

Estesa de l'àrid 

Quan es cregui necessària l'aplicació de l'àrid de cobertura, la seva extensió es 

farà de manera uniforme, amb la dotació prevista per el Director de l’obra de les 

Obres. La distribució de l'àrid per mitjans mecànics es farà de manera que eviti 

el contacte de les rodes amb el lligant sense cobrir. 

Quan l'estesa de l'àrid s'hagi de fer sobre una franja impresa, sense que ho hagi 

estat la franja adjacent, l'àrid s'estendrà de forma que quedi sense cobrir una 

banda d'uns vint centímetres (20 cm) de la zona tractada, prop de la superfície 

que encara no ho estigui, amb intenció de que es pugui aconseguir en l'aplicació 

del lligant, el lleuger cavalcament esmentat en l'apartat anterior. 
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Limitacions de l'execució 

El reg d'imprimació s'aplicarà quan la temperatura ambiental, a l'ombra, i la de la 

superfície siguin superiors als deu graus centígrads (10°C), i no existeixi previsió 

raonada de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura 

ambiental té tendència a augmentar, es fixarà en cinc graus centígrads (5°C) la 

temperatura límit inferior per poder executar la fabricació i estesa de la mescla. 

Dintre del Programa de Treballs es coordinarà l'aplicació del reg d'imprimació 

amb l'estesa de les capes bituminoses posteriors, que no s'ha de retardar fins el 

punt de que el reg d'imprimació perdi la seva efectivitat com element d'unió amb 

aquelles. 

Quan sigui necessari que circuli el trànsit sobre la capa impresa i per això s'hagi 

fet l'estesa de l'àrid de cobertura, es prohibirà l'acció de tot tipus de trànsit, al 

menys durant les quatre hores (4 h) següents a l'estesa de l'àrid i 

preferentment, durant les vint-i-quatre hores (24 h) que segueixin a l'aplicació 

del lligant, termini que defineix el seu període d'absorció. La velocitat dels 

vehicles ha de reduir-se a trenta quilòmetres per hora (30 km/h). 

 

Regs d'adherència 

 

Preparació de la superfície existent 

Es comprovarà que la superfície existent sobre la qual es faci el reg d'adherència 

acompleix les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent. En cas 

contrari, abans que el Director de l’obra pugui autoritzar la iniciació del reg, 

haurà d'ésser corregida, d'acord amb aquest Plec i el de Prescripcions Particulars. 

Quan la superfície sobre la que es vagi a efectuar el reg es consideri en 

condicions acceptables, immediatament abans de procedir a l'estesa del lligant 

elegit, es netejarà la superfície que hagi de rebre'l, de pols, brutícia, fang sec, 

matèria solta o que pugui ser perjudicial, utilitzant per a això escombradores 

mecàniques o màquines bufadores. 

En els llocs inaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres de mà. Es 

procurarà netejar especialment les vorades exteriors de la zona a tractar, 

sobretot a prop de possibles amuntegaments d'àrid, que hauran de ser retirats, 

si cal, abans de l’escombra’t, per a no entrebancar-lo i evitar la seva 

contaminació. 

Si el reg es vol aplicar sobre un paviment bituminós antic, s'eliminaran els 

excessos de betum existents a la superfície del mateix, en forma de taques 

negres localitzades. 

 

Aplicació del lligant 

L'aplicació del lligant elegit es farà amb la dotació i a la temperatura aprovades 

per el Director de l’obra, de manera uniforme, evitant la duplicitat de la dotació 

en les juntes de treball transversals. Per això, es col·locaran tires de paper, o 

altre material sota dels difusors, en aquelles zones de la superfície on comenci i 

s'interrompi el treball, amb objecte de que la regada pugui iniciar- se o acabar-se 

sobre d'ells, i els difusors funcionin amb normalitat sobre la zona a tractar. 
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La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui 

compresa entre vint i cent segons Saybolt Furol (20 a 100 sSF). 

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o 

accessoris tals com vorades, tanques, arbres, etc., que puguin ser-ne afectats. 

 

Limitacions de l'execució 

El reg d'adherència s'aplicarà quan la temperatura ambiental, a l'ombra, i la de la 

superfície siguin superiors als deu graus centígrads (10°C), i no existeixi previsió 

raonada de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura 

ambiental té tendència a augmentar, es fixarà en cinc graus centígrads (5°C) la 

temperatura límit inferior per poder aplicar el reg. 

Sobre la capa recent tractada es prohibirà el pas de tot tipus de trànsit fins que 

s'hagi acabat el curat de quitrà o del betum fluïdificat, o el trencament de 

l'emulsió. 

Dintre del Programa de Treballs es coordinarà l'aplicació del reg d'adherència 

amb l'estesa de la capa posterior, estesa que es regularà de manera que el 

lligant hagi curat o trencat pràcticament, però sense que el reg d'adherència hagi 

perdut la seva efectivitat com element d'unió amb aquella. 

 

Mescles bituminoses en calent 

 

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

La posta en obra de la mescla no haurà d'iniciar-se fins que s'hagi estudiat i 

aprovat la seva corresponent fórmula de treball. L'anomenada fórmula senyalarà 

exactament: 

La granulometria dels àrids combinats pels tamisos UNE següents: 

40, 25, 20, 12.5, 10, 5, 0.63, 0.32, 0.16, 0.80 

El tant per cent (%), en pes total de la mescla, de lligant bituminós a utilitzar. 

Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

Les temperatures màxima i mínima de la mescla al sortir del mesclador. 

La temperatura mínima de la mescla al descarregar els camions de transport. 

La temperatura mínima de la mescla al estendre's. 

La temperatura mínima de compactació. 

Totes aquestes temperatures estaran directament relacionades amb el tipus de 

betum utilitzat. 

Com factors secundaris es podran senyalar: distància de transport, clima, etc. 

El contingut de lligant de les mescles obertes, tipus A, s'haurà de fixar a la vista 

dels materials a utilitzar, basant-se principalment en l'experiència obtinguda en 

casos anàlegs, en la superfície específica de l'àrid o mitjançant dels assaigs de 

l'equivalent centrífug del querosè (NLT-169/72). 



Joel Penalva Cots i Guillem Pros Rius  

 - 68 - 

El contingut del lligant de les mescles denses, semidenses i grosses, tipus D, S i 

G, es dosificarà si no hi ha justificació contrària, seguint el mètode del quadre i la 

Norma NLT-159/75, segons l'article 542.5 del PG-3. 

Si no es diu el contrari en el present Projecte, d’acord amb el Director d’Obra, 

s’utilitzarà la mescla tipus D-12 amb àrid granític. 

 

Fabricació de la mescla 

 

Els àrids es subministraran fraccionats. El número de fraccions haurà d’ésser tal, 

que sigui possible, amb la instal·lació que s'utilitzi, complir les toleràncies 

exigides en la granulometria de la mescla. Cada fracció serà suficientment 

homogènia, i tindrà que poder-ne acoblar i manejar sense perill de segregació, si 

s'observen les precaucions que es detallen a continuació. 

Cada fracció d'àrid s'amuntegarà separadament de les altres particions 

estanques i resistents per a evitar intercomunicatius. Si els amuntegaments es 

disposen sobre el terreny natural, no s’utilitzaran els quinze centímetres (15 cm) 

inferiors dels mateixos. Els amuntegaments es construiran per capes de gros no 

superior a un metre i mig (1,5 m), i no per munts cònics. Les càrregues de 

material es col·locaran adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la 

seva segregació. 

El Director de l’obra fixarà el volum mínim d'amuntegaments exigibles, d'acord 

amb les característiques de l'obra i el volum de mescles a fabricar. 

Les càrregues dels sitges en fred es realitzarà de manera que aquests estiguin 

sempre plens entre el cinquanta per cent (50%) i el cent per cent (100%) de la 

seva capacitat, sense sobreeixir. 

En les operacions de càrrega es prendran les precaucions necessàries per a 

evitar segregacions o contaminacions. 

Les obertures de les sortides dels sitjes en fred s'ajustaran de tal manera que els 

sitjes en calent mantinguin el seu nivell per sobre del mínim de calibrat, sense 

sobreeixir. 

Els àrids s'escalfaran abans de la mescla amb el lligant bituminós. L'assecador es 

regularà de manera tal que la combustió sigui completa, (indicat per l'absència 

de fum negre en la xemeneia). 

Si la pols recollida als col·lectors es adequada com filer, pot introduir-se en la 

mescla; en  cas contrari deurà eliminar-les. 

S'haurà de comprovar que la unitat classificadora en calent proporcioni als sitges 

en calent àrids homogenis; i , en cas contrari, es prendran les mesures 

oportunes per corregir la heterogeneïtat. 

Els sitges en calent hauran de mantenir-se per sobre del seu nivell mínim de 

calibrat sense sobreeixir. 
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Preparació de la mescla 

Els àrids preparats com s'ha indicat anteriorment, i eventualment el filler sec, es 

pesaran i mesuraran exactament i es transportaran al mesclador en les 

proporcions determinades a la fórmula de treball. 

Si la instal·lació de fabricació de la mescla és de tipus continu, s'introduirà al 

mesclador, al mateix temps, la quantitat de lligant necessària, mantenint la 

comporta de sortida a l'altura que proporciona el temps teòric de mescla 

especificat. La tova de descàrrega s'obrirà intermitentment, per evitar 

segregacions en la caiguda de la mescla al camió. 

Si la instal·lació és de tipus discontinu, després d’haver introduït al mesclador els 

àrids i el filler, s'afegirà automàticament el material bituminós calculat per cada 

pasterada i es continuarà l'operació de mescla durant el temps especificat. 

En cap cas s'introduirà en el mesclador l'àrid calent a una temperatura superior 

en quinze graus centígrads (15°C) a la temperatura del lligant. 

En mescladors d'eixos bessons, el volum dels àrids, del filler i del lligant no serà 

tan gran que sobrepassi els extrems de les pales, quan aquestes es trobin en 

posició vertical. 

Es rebutjarà totes les mescles heterogènies, carbonitzades o sobrecalentades, les 

mescles amb escuma, o les que presenten indicis de humitat. En aquest últim 

cas, es retiraran els àrids dels corresponents sitges en calent. També es 

refusaran aquelles en les quals l'envoltant no sigui perfecte. 

En el cas de que s'utilitzin procediments de fabricació especials, l'Administració 

subministrarà al Contractista les normes i especificacions corresponents. 

 

Transport de la mescla 

La mescla es transportarà al lloc d'ocupació de manera que, en el moment de 

descarregar aquesta en l'estenedora, la seva temperatura no sigui inferior a 

l'especificada. Es rebutjaran aquells camions quines càrregues hagin resultat 

excessivament mullades per la pluja, o que la temperatura dels mateixos no 

arribi a l'indicada anteriorment, o aquells que haurien d’haver estat rebutjats a la 

sortida de la instal·lació de fabricació. 

 

Preparació de la superfície existent 

Si l'estesa de la mescla requereix prèvia execució de regs d'imprimació o 

d'adherència, aquests es realitzaran d'acord amb els capítols corresponents del 

present Plec. 

Es comprovarà que ha passat el termini de curat d'aquests regs, no havent de 

deixar vestigis de fluïdificant o aigua en la superfície. Així mateix, si ha passat 

molt de temps des de l'aplicació dels regs, es comprovarà que la capacitat d'unió 

d'aquests amb la mescla no es trobi perjudicialment disminuïda. En aquest cas 

contrari, el Director de l’obra podrà ordenar l'execució d'un reg addicional 

d'adherència. 
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Estesa de la mescla 

L’estenedora es regularà de manera que la superfície de la capa estesa quedi 

llisa i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la secció transversal, 

rasant i perfils indicats en els corresponents Plànols, amb les toleràncies 

establertes en aquestes Prescripcions. En cap cas l’esmenta’t gruix serà inferior a 

un cop i mig (1,5) a la grandària màxima de l'àrid o superior al triple (3) del 

mateix o a deu centímetres (10 cm). 

A menys que s'ordeni una altra cosa, la col·locació començarà seguint l'eix de les 

zones a pavimentar amb secció esbombada; o en el costat superior de les 

seccions amb pendent en un únic sentit. La mescla es col·locarà en rases que 

tinguin una amplada mínima de tres metres (3 m). 

Després d’haver estès i compactat la primera rasa, s'estendrà la segona i 

següents i s'ampliarà la compactació perquè inclogui quinze centímetres (15 cm) 

de la primera rasa. Les rases successives es col·locaran mentre la vorada 

adjacent de la rasa continua es trobi encara calenta i en condicions de ser 

compactada fàcilment. De no ser així s'executarà un entroncament longitudinal. 

La col·locació de la mescla es realitzarà amb la major continuïtat possible. Es 

comprovarà que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre a la tolva 

de l'estenedora, i sota aquesta, no baixi de la prescrita. Després de l'estenedora 

s’haurà de col·locar suficient número d'obrers especialitzats, afegint mescla 

calenta i rastrejant-la, segons es necessiti, amb la idea d'obtenir una capa que, 

un cop compactada, s'ajusti del tot a les condicions imposades en aquestes 

Prescripcions. 

En el lloc on no sigui factible la utilització de màquines estenedores, la mescla es 

podrà estendre a mà. La mescla es descarregarà fora de la zona que es vagi a 

pavimentar i es distribuiran en els llocs corresponents, mitjançant pales i rascles 

calentes, en una capa uniforme de poca consistència i de gruix tal, que un cop 

compactada, s'ajusti als Plànols corresponents, amb les toleràncies establertes. 

Els encarregats de rasclar no podran estar sobre la mescla calenta si no van 

dotats de calçat especial. 

 

Compactació de la mescla 

La compactació inicial començarà tan aviat com s'observi que la temperatura de 

la mescla estesa és tal que pugui suportar la càrrega a la qual se la sotmeti, 

sense que es produeixin desplaçaments no desitjats. 

Un cop compactades les juntes transversals, les juntes longitudinals i la vorera 

exterior, s'iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges, i 

es continuarà fins a la vorera més alta del paviment, dissimulant els elements de 

compactació en les passades successives, que hauran de tenir longituds 

lleugerament diferents. Els rodets portaran, si no hi ha indicació en contra per 

part del Director de l’obra, la seva roda matriu al costat més proper a 

l'estenedora; els seus canvis de direcció es faran sobre mescles ja apisonades i 

els canvis de sentit es faran amb suavitat. 

Les capes esteses es sotmetran després d'una compactació secundària, mentre 

la mescla es mantingui calenta i en condicions de ser compactada, de forma que 

s'abasti la densitat especificada. 
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Aquesta compactació secundària anirà seguida d'una compactació final, que 

esborri les petjades compactadores. En els llocs inaccessibles pels equips de 

compactació mecànica, la compactació es farà mitjançant picons de mà, 

adequats pel treball que es pretengui realitzar. 

La compactació serà continua durant tota la jornada de treball, i es completarà 

amb el treball manual necessari per a la correcció de totes les irregularitats que 

es puguin presentar en el paviment. 

Es vigilarà que els elements de compactació estiguin sempre nets i, si és precís, 

humits. 

Les operacions de compactació seran definides per el Director de l’obra, a la vista 

de les circumstàncies que es donin realment. 

La densitat a obtenir serà, com a mínim, el noranta cinc per cent (95%) de 

l'oferta aplicant a la fórmula de treball la compactació prevista en el mètode 

Marshall o Hubbard Field utilitzat; o en el seu cas, la que indiqui el Director de 

l’obra, degudament justificada. 

Els forats residuals de la mescla, i la proporció dels forats d'àrid farcits de lligant, 

estaran compresos entre els límits especificats. 

 

Proves inicials 

En iniciar-se els treballs, el Contractista de les obres construirà una secció 

d'assaig d'uns quaranta metres (40 m) de longitud i tres metres (3 m) d'amplada 

mínima, d'acord amb les condicions establertes anteriorment. 

Es prendran mostres del paviment acabat, tan aviat com es refredi suficientment 

i s'assajarà per a determinar la seva conformitat amb les condicions 

especificades d'estabilitat, densitat, granulometria, contingut de lligant, i altres 

requisits. En el cas de que els assaigs indiquessin que el paviment no s'ajusta a 

aquestes condicions, hauran de fer-se immediatament les necessàries 

correccions en la instal·lació de fabricació i sistemes d'estesa i compactació i, si 

fos necessari, es modificarà la fórmula de treball. 

 

Juntes transversals i longitudinals 

Totes les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de 

la capa. Les juntes entre paviments nous i vells, o entre treballs realitzats en 

dies successius, s'hauran de vigilar especialment, amb l'objecte d'assegurar la 

seva perfecta adherència. Totes les superfícies de contacte es regaran amb 

lligant d'adherència, abans de col·locar la nova mescla, deixant-lo curar 

suficientment. 

Llevat del cas en que s'utilitzin juntes especials, el voral de la capa escampada 

amb anterioritat es tallarà verticalment, per tal de deixar al descobert una 

superfície, plana i vertical, en tot el seu gruix, que es pintarà com s'ha indicat en 

el paràgraf anterior. La nova mescla es rasclarà contra la junta i es compactarà i 

allisarà amb elements adequats, calents, abans de permetre el pas sobre ella de 

l'equip mecànic de compactació. Les juntes transversals en la capa de rodadura 

es compactaran transversalment. 
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Quan els vorals de les juntes longitudinals siguin irregulars, presentin forats, o 

estiguin deficientment compactes, es tallarà per deixar al descobert una 

superfície llisa i vertical en tot el gruix de la capa. On es consideri necessari, 

s'afegirà mescla que, després de rasclada i compactada amb picons calents, es 

compactarà mecànicament. 

Es procurarà que les juntes transversals de capes superposades, quedin a un 

mínim de cinc metres (5m) una de l'altra, i que les longitudinals quedin a un 

mínim de trenta centímetres (30 cm) una de l'altra. 

 

Toleràncies de la superfície acabada  

Preparats els claus de referència, anivellats fins el mil·límetre (mm) d'acord amb 

els Plànols, en l'eix i vorals de perfils transversals, la distància dels quals no 

excedeixi de deu metres (10 m), es compararà la superfície acabada amb la 

teòrica que passi pel cap dels claus esmentats. 

La superfície acabada no diferirà de la teòrica en més de deu mil·límetres (10 

mm) en les capes de rodadura, o quinze mil·límetres (15 mm) en les capes 

intermèdies o de base. 

La superfície acabada no variarà en més de cinc mil·límetres (5 mm), en les 

capes de rodadura, o vuit mil·límetres (8 mm), en les capes intermèdies o de 

base, quan es comprovi amb un regle de tres metres (3 m), aplicada tant 

paral·lela com normalment a l'eix de la zona pavimentada. 

Les zones en les que les irregularitats superin les toleràncies abans esmentades, 

o que retinguin aigua sobre la superfície o en les que el gruix no assoleixi el 

noranta per cent (90%) del previst en els Plànols, es corregiran, d'acord a allò 

que ordeni el Director de l’obra. 

En el cas d'obres o reforços sobre carreteres antigues, l'Enginyer Encarregat 

fixarà les toleràncies sobre les anteriors prescripcions, tenint en compte l'estat 

de la carretera antiga i l'objecte i importància del treball executat. 

 

Limitacions de l'execució 

La fabricació i estesa de mescles bituminoses en calent es fan quan la 

temperatura ambiental, a l'ombra, sigui superior a vuit graus centígrads (8° C), i 

no existeixi perill pròxim de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la 

temperatura ambiental tingués tendència a augmentar, podrà fixar-se en cinc 

graus centígrads (5° C) la temperatura límit inferior per a poder executar la 

fabricació i estesa de la mescla. 

Sempre que sigui possible, ha d’evitar-ne l'acció de tot tipus de trànsit sobre les 

capes tot just executades, al menys durant les vint-i-quatre hores (24 h) que 

segueixin al seu acabament. Si això no fos possible, la velocitat dels vehicles ha 

de reduir-se a quaranta quilòmetres per hora (40 km/h). 

 

Assaigs 

Les característiques dels materials utilitzats, així com la qualitat de l'obra 

realitzada, es comprovaran durant l'execució fent assaigs, la freqüència i tipus 
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dels quals són els assenyalats a continuació, entenent-se que les xifres que es 

donen són mínimes, i fan referència a cada una de les procedències escollides. 

Per cada cent tones (100 T) o fracció de la barreja bituminosa utilitzada, i una 

vegada al dia: 

- Un (1) Assaig Granulomètric. 

- Un (1) Assaig de Contingut de Lligant. 

- Un (1) Assaig de Densitat. 

- Un (1) Assaig d'Estabilitat. 

 

3.16. Muntatge de maquinària: condicions 
generals 

 

El muntatge de tota la maquinària i instal·lacions especials, es portarà a terme 

acuradament mitjançant personal tècnic i auxiliar experimentat. Estarà 

directament dirigit per un Tècnic Superior, també experimentat en aquest tipus 

de muntatges. 

Es tindrà especial cura en no recarregar o colpejar les obres de fàbrica, evitant 

produir en elles desperfectes o debilitacions. També es tindrà cura de no 

deteriorar les pintures protectores. 

Aquestes hauran d'ésser contínues i no presentaran parts danyades un cop 

finalitzat el muntatge. El Contractista avisarà al Director de l'Obra amb temps 

suficient per a que pugui presenciar la recepció dels equips en obra i els seu 

posterior muntatge, per sí mateix o per persona en qui delegui. 

Dites prescripcions s'aplicaran al muntatge d'elements i equips mecànics i 

electro-mecànics. 

 

3.17. Instal·lacions accessòries 

 

El Contractista haurà d'efectuar totes les instal·lacions accessòries necessàries 

per a la realització de les obres sempre i quan hagin estat aprovades amb 

anterioritat pel Director d'Obra. 

Un cop finalitzats els treballs, les instal·lacions accessòries hauran d'ésser 

retirades pel Contractista en un termini que ell mateix determini. 
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3.18. Senyalització 

 

Els cartells de senyalització de les obres s'ajustaran en el que es refereix a la 

seva mida, colors, tipus de pintura i mida de lletra, etc., a les instruccions que la 

Direcció d'Obra dicti per a aquest tipus de senyal. 

 

 

3.19. Obres no incloses en el present plec 

 

A l'execució de les obres per a les quals no existeixen prescripcions consignades 

explícitament en el Plec, el Contractista s'atendrà al que resulti dels plànols i 

pressupostos, al que ordeni el Director d'Obra i a les pràctiques usuals en una 

bona construcció. 

 

 

3.20. Proves i assaigs 

 

Abans del inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una 

campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i materials per a la 

seva aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres laboratoris homologats 

per a la realització de la campanya esmentada, dels quals la Direcció d'Obra 

designarà el que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà no obstant, designar 

un laboratori homologat si desestima els proposats. 

 

3.21. Seguretat i salut 

 

El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació un Pla de 

Seguretat i Higiene en el que es contemplin les mesures que s'adoptaran en cada 

tall o unitat d'obra, circulació de vehicles i moviments de terres. El Contractista 

estarà obligat a complir les Ordenances Vigents i altres disposicions i documents 

legals sobre aquestes matèries. La Direcció d'Obra podrà en el transcurs de 

l'obra emetre les ordres que consideri necessàries, sense que per això el 

Contractista quedi eximit de les seves obligacions. 
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CAPÍTOL 4: 

AMIDAMENT I 

PAGAMENT DE LES 

OBRES 

 

4.1. Condicions generals 

 

La totalitat de les unitats d'obra es pagaran per longitud, superfície, volum, pes o 

unitat segons s'especifiqui en el Quadre de Preus. 

Dins dels preus de les unitats d'obra s'entenen inclosos la maquinària i els 

mitjans auxiliars utilitzats en la seva execució complerta, així com per assegurar 

la suficient seguretat en el treball. 

A càrrec del Contractista queda la conservació de la totalitat de les obres 

provisionals i definitives d'aquest Projecte i conseqüentment, la reparació i 

reconstrucció de les parts que puguin resultar malmeses per causes imputables 

al Contractista o que es comprovi que no presenten les condicions exigides en 

aquest Plec. Aquesta obligació s'estén als amuntegaments de materials 

certificats, i per tant, correspon al Contractista l'emmagatzematge i guardaria i 

també la reposició dels que es puguin perdre, destruir o malmetre. Per a totes 
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aquestes operacions, que no seran d'abonament, el Contractista seguirà les 

instruccions del Director de l’obra. 

Mensualment l'Administració estendrà al Contractista un certificat que acrediti les 

obres realment executades durant el mes, i que tindrà caràcter provisional i que 

serà a compte de la liquidació final. 

 

4.2. Replanteig, taxes i assajos del terreny 

 

Les operacions de replanteig, les tatxes i els assajos del terreny que es facin amb 

anterioritat o durant l'execució de les Obres seran a càrrec del Contractista. 

 

4.3. Esbrossada del terreny 

 

La esbrossada i clarificació del terreny natural es mesurarà i abonarà pels metres 

quadrats realment netejats, mesurats sobre perfil. S'entén inclòs en el preu la 

càrrega i transport i estesa en abocador dels materials resultants. No es pagaran 

les esbrossades realitzades pel Contractista per facilitar les operacions. 

 

4.4. Excavacions a cel obert 

 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els 

materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, 

totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui 

aprovada per la Inspecció Facultativa. 

Es mesurarà en tot el volum de la rasa per metres cúbics excavats, mesurats per 

diferència entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals, 

segons la secció tipus teòrica prevista d'acord amb l'element a situar i les 

especificacions que sobre aquest tipus d'unitat d'obra s'exigeixen al present Plec. 

Inclou el transport a abocador o lloc d'utilització dels productes que no hagin de 

ser utilitzats amb posterioritat en el replè de la pròpia excavació i 

l'amuntegament, al costat del lloc de treball, dels que s’hagin d'emprar per a 

aquests fins. 

L'amplada del fons de la rasa vindrà determinada en funció de l'element a 

emprar, d'acord amb les condicions tècniques que, per a cadascun d'ells, es fixen 

en els Plànols i altres documents d'aquest Projecte. 
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4.5. Obres de fàbrica 

 

L'encofrat pla en fonaments i bigues es mesurarà i pagarà per metres quadrats 

de superfície de formigó encofrat. El preu d'aplicació inclou el subministrament, 

manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris 

per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises 

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

L'encofrat recte en paraments horitzontals es mesurarà i pagarà per metres 

quadrats de superfície de formigó encofrat. El preu d'aplicació inclou el 

subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats 

circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la 

Inspecció Facultativa. 

L'encofrat pla en fonaments i alçats de murs es mesurarà i pagarà per metres 

quadrats de superfície de formigó encofrat. El preu d'aplicació inclou el 

subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats 

circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la 

Inspecció Facultativa. 

L'encofrat corb en alçats i voltes es mesurarà i pagarà per metres quadrats de 

superfície de formigó encofrat. El preu d'aplicació inclou el subministrament, 

manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris 

per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises 

per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

El quilogram d'acer corrugat tipus B-400-S i/o B-500-S en barres rodones per a 

armadures, doblegat i col·locat a l'obra, inclòs ancoratge, separadors i pèrdues 

per retalls. L'acer corrugat per a armadures es mesurarà i pagarà en quilograms 

d'acer rodó, mesurats sobre Plànols en obres especials compreses en aquest 

Projecte. El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització 

de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, 

en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra 

realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

L'acer laminat en perfils es mesurarà i pagarà en quilograms mesurats sobre 

Plànols en obres especials compreses en aquest Projecte. El preu d'aplicació 

inclou el subministrament, manipulació, protecció i utilització de tots els 

materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, 

totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui 

aprovada per la Inspecció Facultativa. 

El metre cúbic de subministrament, col·locació, vibrat i curat de formigó HA-25 

per armar es mesurarà per metres cúbics de formigó, mesurats sobre Plànols de 

les obres compreses en aquest Projecte. El preu d'aplicació inclou el 

subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats 
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circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la 

Inspecció Facultativa. 

El metre cúbic de subministrament, col·locació, vibrat i curat de formigó HA-30 

per armar es mesurarà per metres cúbics de formigó, mesurats sobre Plànols de 

les obres compreses en aquest Projecte. El preu d'aplicació inclou el 

subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats 

circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la 

Inspecció Facultativa. 

El subministrament i col·locació de la banda de P.V.C. o similar es mesurarà i 

abonarà per metres lineals de junta mesurats en el sentit principal d'aquesta 

mateixa. L'amidament es deduirà dels Plànols del Projecte. S'inclou el polit de la 

superfície de formigó, en el cas de que aquest sigui necessari, i la pp de material 

lleuger inorgànic i finalment el seu segellat amb màstic bituminós. 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els 

materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució, unions i 

ullals fets a taller i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per 

tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

Les làmines d’impermeabilització projectades, ja sigui amb compost de ciment o 

d’asfalt, del gruix indicat als plànols, es mesuraran i s’abonaran per metre 

quadrat (m2) realment col·locades. 

Els productes d’impermeabilització tal com aquells productes per segellar els 

junts les bandes expansives sota alçats de murs, s’amidaran i abonaran per 

metre lineal (m.l.) realment col·locats, segons quadre de preus nº1. 

La reixeta formada per platines entrecreuades es mesurarà per metre quadrat 

realment executat, mesurat sobre Plànols. S'entén inclosa la part proporcional de 

marc i la col·locació del conjunt. 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els 

materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, en general, 

totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui 

aprovada per la Inspecció Facultativa. 

Les plaques prefabricades de coberta, es pagaran per metre quadrat (m2) ja 

col·locat, incloent transport i col·locació a obra. 
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CAPÍTOL 5: 

DISPOSICIONS 

GENERALS 

 

5.1. Contradiccions o omissions del projecte 

 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o vic 

eversa, hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. 

En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, hom s’atendrà a 

la decisió que sobre un i altre prengui la Direcció de l’Obra. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 

detalls de l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció 

exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser 

realitzats, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests 

detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser 

executats com si haguessin estat completament i correcta especificats en els 

Plànols i Plec de Condicions. 

El Contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels 

materials utilitzables i de totes les circumstàncies que puguin influir en l’execució 

i el cost de les obres, en els ben entès que, si no s’estableix explícitament el 

contrari, no tindrà dret d’eludir les seves responsabilitats ni de formular cap 
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reclamació que es fonamenti en dades i antecedents del Projecte que puguin 

resultar equivocats o incomplets. 

 

5.2. Representant de l’administració i del 
contractista 

El Contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt 

de vista legal i tècnic, perquè es responsabilitzi de l’obra durant la seva execució. 

La designació d’aquest tècnic haurà d’ésser aprovada pel Director de l’Obra, que 

serà el representant legal de l’Administració. La Direcció de l’Obra comptarà amb 

el recolzament de l’Assistència Tècnica, la qual serà responsable de la tasca 

d’inspecció i vigilància de l’execució de l’obra en suport de la Direcció de l’obra. 

 

5.3. Autoritat del director de l’obra 

 

El Director de l’obra de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent 

a la qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, 

interpretació de Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es 

plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins 

de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

 

5.4. Sots-contractes 

 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del 

Director de l’obra de les mateixes. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s’hauran de formular per 

escrit i acompanyar amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha 

d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està 

particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació del 

subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

 

5.5. Programa de treball 

  

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 

l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials 

i data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini 

total d'execució. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i 

adquirirà, per tant, caràcter contractual. 
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El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 

maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els 

mitjans proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el 

Contractista pugui retirar-los sense autorització de l'Administració. 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 

exempció alguna de responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels 

terminis parcials o totals convinguts. 

Especial cura es prendrà en l’anàlisi de la realització d’aquells treballs que 

comportin el tall i la reposició de subministrament d’aigua, en l’operació 

d’entroncament a canonades en servei. 

 

5.6. Replanteig de les obres 

 

El Director de l’obra de les Obres serà responsable dels replanteigs necessaris 

per a la seva execució i subministrarà al Contractista tota la informació que es 

precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà 

d'obra necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts 

de control o de referència que es requereixin. 

 

5.7. Iniciació i avanç de les obres 

 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director de l’obra, 

i començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització 

s'efectuarà de manera que pugui garantir-ne el seu acabament, d'acord amb el 

Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

El Contractista dins de les prescripcions d’aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i 

ordenar l’execució de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que 

d’això no se’n derivi un perjudici per a la bona execució o la seva futura 

subsistència. En cas de dubte el Director d’Obra ha de resoldre aquests punts. 

 

5.8. Plànols de detall de les obres 

 

A petició del Director de l’obra de les Obres, el Contractista prepararà tots els 

Plànols de detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres 

contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació del Director de 

l’obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que es 

requereixin per a la seva major comprensió. 
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5.9. Modificacions del projecte d’obra i mètodes 
de construcció 

 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes 

modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, el Director de 

l’obra podrà ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries 

d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció que cregui 

adequat per executar les obres, sempre que al seu Pla d’Obra i el seu programa 

de Treballs ho hagués proposat i hagués estat acceptat per l’Administració. 

També podran variar els procediments constructius durant l’execució de les 

obres, sense cap altra limitació que l’aprovació prèvia del Director d’Obra, el qual 

l’otorgarà sempre que els mètodes no alterin el present Plec, tot i que es 

reservarà el dret d’exigir els primers mètodes si ell comprovés discrecionalment 

que l’eficàcia dels nous és menor. 

En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d’Obra i al Programa de 

Treballs, o posteriorment d’acord amb el paràgraf anterior, uns mètodes de 

construcció que segons el seu judici impliquessin especificacions especials, 

acompanyarà la seva proposta d’un estudi especial sobre l’adequació d’aquests 

mètodes i d’una explicació detallada de l’equip que volgués utilitzar. Especial 

èmfasi posarà en el detall del mètode constructiu corresponent a les operacions 

finals de connexió del tram de canonada nou amb el tram de canonada antic. 

L’aprovació per part del Director d’Obra de qualsevol mètode de treball o 

maquinària per a l’execució de les obres no responsabilitza pas l’Administració 

dels resultats que s’obtinguessin, ni tampoc no eximeix al Contractista del 

compliment dels terminis parcials i totals assenyalats si és que la causa d’un 

hipotètic endarreriment fossin aquests mètodes o la maquinària. 

 

5.10. Obligació de redactar els plànols al final 
d’obra 

  

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra 

(Plànols "as built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 

El Director de l’obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en 

particular en el moment de la certificació de la unitat corresponent.  
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5.11. Permisos i llicencies  

 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències 

necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a 

l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

 

5.12. Mesures de seguretat als treballs 

  

El Contractista s’haurà d’atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i 

Higiene al Treball, i en particular, a les prescripcions de l’Estudi de Seguretat i 

Higiene. 

Com a element primordial de seguretat s’establirà tota la senyalització que sigui 

necessària tant durant el desenvolupament de les obres com durant la seva 

explotació, i tant pel que fa a perills existents com pel que fa a les limitacions de 

les estructures. Per això s’usaran , quan existeixin, els corresponents senyals 

vigents establerts pel Ministeri d’Obres Públiques i, en el seu defecte, per altres 

departament i organismes nacionals i/o internacionals. 

Es subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels 

reglaments vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 

El Contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais 

interiors i exteriors de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa. 

El Contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant 

l’execució de les obres per tal de protegir el públic i facilitat el trànsit. 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 

Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es 

recullen a l'O.M. nº67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres 

disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives 

abans de la finalització de les Obres. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties 

que es derivin pel trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es 

canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En 

iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos. Tant les 

senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista. 
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5.13. Amuntegaments, amidament i 
aprofitament de materials 

 

Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de 

qualsevol naturalesa, sobre la plataforma de la carretera i en aquelles zones 

marginals que defineixi el Director de l’obra de les Obres. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la 

seva qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que 

hauran de ser comprovats en el moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament s’hauran de 

reacondicionar una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en 

elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les 

despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi el Director de l’obra de 

les Obres, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments 

per pes requerides i la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent 

aprovació del Director de l’obra esmentat. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en 

principi, sobre vehicles adequats, en els punts en que s’hagin d'utilitzar. Aquests 

vehicles hauran de ser prèviament aprovats per el Director de l’obra de les Obres 

i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat 

portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les 

condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de 

pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits per el Director 

de l’obra de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors 

adoptats. 

 

5.14. Responsabilitat del contractista durant 
l’execució de les obres 

 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o 

el material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran 

d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En 

qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per 

executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst 

executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec 

del Contractista, de manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades 

adequadament, a càrrec del Contractista. 
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Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser 

reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o 

compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que 

es trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia 

immediata de les troballes a el Director de l’obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació 

de rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o 

qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les 

Obres. 

 

5.15. Conservació del paisatge 

 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 

operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del 

Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les 

Obres. 

En aquest sentit, cuidarà que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements 

que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per 

evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec 

seu. 

De la mateixa manera, tindrà cura el seu emplaçament i el sentit estètic de les 

seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, 

hauran de ser prèviament autoritzats per el Director de l’obra de les Obres. 

 

5.16. Conservació de les obres executades 

  

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin 

rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un 

termini de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de 

substituir, al seu càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat 

desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres motius que li siguin 

imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol 

altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el 

termini de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en 

els preus unitaris contractats. 
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5.17. Neteja final de les obres 

 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i 

edificis, de caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els 

llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 

accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui 

necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera 

que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament 

netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran 

objecte d'abonaments directes per la seva realització. 

 

5.18. Despeses de caràcter general a càrrec del 
contractista 

  

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de 

les Obres o la seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el 

dret d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de 

construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de 

lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de 

protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal 

o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i 

carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de 

construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites 

rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de 

conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es 

facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 

subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 

instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels 

muntatges, conservació i retirada instal·lacions pel subministrament d'aigua i 

energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les 

esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada 

de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assaigs i proves. 

El Contractista proporcionarà al Director d’Obra, als seus subalterns i als seus 

agents delegats, tota mena de facilitats per poder practicar o supervisar els 

replantejaments de les diferents obres, reconeixements i proves de materials i de 

la seva preparació, i per dur a terme la vigilància o inspecció de la mà d’obra de 

tots els treballs, amb la finalitat de comprovar el compliment de les condicions 
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establertes en el present Plec, i permetrà l’accés a tots els llocs, fins i tot a les 

fàbriques o tallers on es produeixin els materials o es realitzin els treballs per a 

les obres. 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la 

motivi, estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, 

així com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les 

Obres. 

 

5.19. Assaigs de control 

  

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori 

de Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la 

Construcció i del Ciment i de les que successivament puguin ser d'aplicació. 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment 

aprovades, tots els assaigs que es realitzin fins al límit de l'u i mig per cent 

(1,5%) del Pressupost d'Execució Material. 

 

5.20. Proves a efectuar abans de la recepció 

 

Un cop acabades les obres, es sotmetran a les proves de resistència i 

funcionament que ordeni el Director d’Obra, d’acord amb les especificacions i 

normes en vigor, així com amb les prescripcions del present Plec. 

Totes aquestes proves aniran a compte del Contractista. 

 

5.21. Liquidació de les obres 

  

El Director redactarà la liquidació definitiva en el termini de tres mesos en 

dependència de l’entrega per part del contractista dels plànols as-built de les 

obres. Els inconvenients que aquest estimi oportuns formular a la liquidació 

definitiva hauran de dirigir-se per escrit a l’Administració per conducte del 

director, qui ho elevarà a aquella amb el seu informe. Si passat el termini de 

trenta dies el Contractista no ha contestat per escrit, amb la seva acceptació o 

inconvenients s’entendrà que es troba conforme amb el resultat i detalls de la 

liquidació. 

L’aprovació d’aquesta per l’Administració serà notificada al Contractista. 
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PRESSUPOST  
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CAPÍTOL 6: 

INTRODUCCIÓ 

El present pressupost s’ha calculat utilitzant els recursos de la pagina web 

www.itec.es on hi ha els preus dels materials, ma d’obra i d’altre elements 

actualitzats amb data de 2009. El que hem fet es anar calculant les quantitats de 

cada element que tenim en l’obra i utilitzant la mencionada web calcular el valor 

d’aquests elements. 

 

Per posar-ne un exemple a continuació veurem com es calcula el formigonament 

dels pilars: 

 

Amb aquest valor el que faríem seria calcular el valor de m3 que tenim de 

formigó i multiplicar. 

 

 

http://www.itec.es/
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CAPÍTOL 7: 

ESTRUCUTRES 

 

7.1. Bigues 

 

El càlcul del pressupost de les 3 bigues que conformen el nostre projecte és 

nomes merament acadèmic i el farem per tindre un valor de referència per poder 

calcular  el pressupost.  

En la realitat la construcció d’aquest tipus de bigues es subcontracta a una 

empresa que es dedica a aixó. 

 

El càlcul es farà per una sola biga i en l’últim aparat, anomenat resum 

d’estructures, es farà la suma global. 

 

Formigonament 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

G4531GH4 m^3 

Formigó per a bigues, HP-30/B/20/IIb,  

116,69 80,34 9374,8746 de consistència tova i grandària màxima  

del granulat 20 mm, abocat amb bomba 
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Armadures passives 

CODI unitats Descripció Preu per kg Quantitat Preu  

G4B35101 kg 

Acer en barres corrugades B 500 S de 
límit  

1,39 9371,3 13026,107 
elàstic >= 500 N/mm2,  per a l'armadura  

de bigues (separació selectiva mínima  

per tipus de energètic: 37,57MJ; emissió  

C02: 3,03kg)  

 

Ancoratge per a armadures actives: 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

unitat 
Quantitat Preu  

G4G71371 u 

Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a  

632,7 2 1265 tendons amb tesat de 6000 kN de força,  

com a màxim, col.locat 

 

Beines per a armadures actives: 

CODI unitats Descripció Preu per m Quantitat Preu  

G4G81511 m 

Beina de tub d'acer corrugat per a  

14,43 54 779,22 

armadures actives de diàmetre 70 mm 

 i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros 

 (cost energètic: 18,72MJ;  

emissió C02: 1,51kg) 

 

Tendó per a armadures actives: 

CODI unitats Descripció Preu per kg Quantitat Preu  

G4GA1120 kg 

Tendó format amb cordó per armadures  

3,13 958 2995,74 

actives Y 1860 S7, fins a 5 cordons de 

 25,4 mm de diàmetre nominal, enfilats  

amb beines fins a 70 m de llargària 

  

 

Tesat del tendó d’acer: 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

unitat 
Quantitat Preu  

G4GC1300 t 

Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic  

3,99 2 7,98 de 6000 kN de força 
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Encofrat de la biga: 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^2 
Quantitat Preu  

G4D31100 m^2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb  

25,54 500 12770 plafó metàl.lic, per a bigues de directriu  

recta  

 

 

Per tant el preu total de la biga és de: 41.157€ 

 

Tal com hem mencionat aquest preu es merament orientatiu. 

 

7.2. Pilars: 

 

7.2.1. Pilar de 13 metres 

 

Formigonament de pilars: 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

G4515FH4 m3 

Formigó per a pilars columna,  

115,72 13 1504,36 
HA-30/B/40/IIa, de consistència tova i  

grandària màxima del granulat 40 mm, 

 abocat amb bomba 

 

 

Armadures pasives. 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

kg 
Quantitat Preu  

G4B13101 kg 

Acer en barres corrugades B 500 S de límit  

1,25 662,5 828,125 elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura  

de pilars 
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Encofrat: 

No ha estat possible trobar un encofrat per una pilar de 13 metres d’alçada així 

que s’ha fet una estimació del valor del preu en funció dels encofrats que s’han 

trobat: 

 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^2 
Quantitat Preu  

  m^2 Encofrat de pilars  30 52 1560 

 

7.2.2. Pilar de 8 metres 

 

Formigonat de pilars: 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

G4515FH4 m3 

Formigó per a pilars columna,  

115,72 8 925,76 
HA-30/B/40/IIa, de consistència tova i  

grandària màxima del granulat 40 mm, 

 abocat amb bomba 

 

Armadures pasives. 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

G4B13101 kg 

Acer en barres corrugades B 500 S de 
límit  

1,25 405,96 507,45 
elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura  

de pilars 

 
 

Encofrat: 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

G4D12107 m^2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb  

30 32 960 
plafons metàl.lics i contraforts metàl.lics  

per a pilars de secció rectangular, per a  

revestir, d'alçària fins a 10 m 

 

Per tant el preu total dels dos pilars serà: 6285,7€ 
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7.3. Fonaments 

 

Les dues fonamentacions són exactament iguals, per aquest motiu nomes se’n 

calcularà una. 

Formigonat: 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

G3F516G1 m3 

Formigó per a enceps, HA-30/P/40/IIa, de  

100,52 250 25130 consistència plàstica i grandària màxima  

del granulat 40 mm, abocat des de camió 

 

Armadures pasives: 

CODI unitats Descripció Preu per kg Quantitat Preu  

G3FB3101 kg 

Acer en barres corrugades B 500 S, de 
límit 

1,23 3930 4833,9 
 elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura  

d'enceps 

 

Encofrats 

CODI unitats Descripció Preu per kg Quantitat Preu  

G3FD1000 m2 Encofrat amb plafó metàl.lic per a enceps 22,2 100 2220 

 

Per tant el preu de cada fonamentació serà: 32.183,9€ 
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7.4. Total estructures 

 

Als valors anteriorment calculats se’ls hi te que sumar el 5% de despeses 

indirectes, així com un 13% degut a despesa generals d’empresa i un 6% com a 

benefici industrial. 

 

Descripció 
Preu per 
unitat Unitats Preu  

Bigua 41570,2816 3 124710,845 

Pilars 6285,695 1 6285,695 

Fonamentació 32183,9 2 64367,8 

Total costos directes: 195364,34 

5% de despeses indirectes 9768,21699 

13% despesa generals empresa 25397,3642 

6% Benefici industrial 117218,604 

TOTAL 347748,525 

 

Finalment tindrem un cost total per a l’estructura de 347.748€  
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CAPÍTOL 8: ALTRES 

ELEMENTS A TINDRE 

EN COMPTE 

 

8.1. Moviments de terres 

Esbroçada 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

G2211101 m^2 

Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, 

0,91 1000 910  amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 

 sobre camió 

 

 

Excavacions 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

G2211101 m^3 

Excavació en zona de desmunt, de terreny  

2,08 600 1248 fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre 

 camió 
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Resum: 

 

Descripció 
Preu per 
unitat Unitats Preu  

Moviments de terres 2158 1 2158 

Total costos directes: 2158 

5% de despeses indirectes 107,9 

13% despesa generals empresa 280,54 

6% Benefici industrial 129,48 

TOTAL 2675,92 

Per tant el cost total degut el moviment de terres serà de 2675,92€ 

 

8.2. Maquinària  

 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

C131U017  h 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus 

112,64 € 24 2.703,28 € 
 cat-245 o equivalent  

 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

C1501700  h 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 

26,15 € 24 627,60 € 
  

 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

C1503U20 h 
Camió grua de 10 t  

37,58 € 32 1.202,56 € 
  

 

CODI unitats Descripció 
Preu per 

m^3 
Quantitat Preu  

CTE1U004 h 
Equip soldadura 

31,71 € 100 3.171,00 € 
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Resum: 

 

Descripció   Unitats Preu  

Maquinaria  7.704,44 € 1 7704,44 

Total costos directes: 7704,44 

5% de despeses indirectes 385,222 

13% despesa generals empresa 1001,5772 

6% Benefici industrial 462,2664 

TOTAL 9553,5056 

 

 
 

 

Per tant el cost total degut a la maquinària serà de 9553,5€ 
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CAPÍTOL 9:RESUM DE 

PREUS FINALS 

A continuació veurem un resum dels costos dels projectes, així com el cost final: 

 

Total estructures: 347748,5248 

Total Moviments de 
terres: 2675,92 

Total maquinaria 9553,5056 

  359977,9504 

18% IVA 64796,03108 

Total Projecte 424.773,98 € 
 

Com s’ha mencionat en l’ introducció aquest és un valor merament acadèmic per 

poder tindre una primera impressió del que pot costar un pont d’aquestes 

característiques. En la realitat el preu pujaria molt més degut a factors que no 

s’han tingut en compte en el projecte, com per exemple fer l’estudi del geotècnic 

o la subcontractació del procés de dimensionament de les bigues. 

 

 

 


