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1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1.1. Prescripcions i generalitats 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de 

Contractes de l'Estat i en el Reglament per a la seva aplicació, així com en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat, regirà en la realització de les 

obres del “PROJECTE  DE NOVA CAPTACIÓ I CONDUCCIONS ASSOCIADES PER A L’ABASTAMENT 

A TIVISSA”. 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al 

tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de 

formigó en massa o armat (EHE); en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

carreteres i ponts (PG-4); en el Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats 

Hidràulics; en el Plec General de Condicions Facultatives de canonades per a l'abastament 

d'aigua i, en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que 

guardin relació amb les esmentades obres, amb les seves instal·lacions complementàries i amb 

els treballs necessaris per realitzar-les. 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de 

forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la prescripció més restrictiva. 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció, 

principalment per adaptar-les a les característiques del terreny que aparegui en efectuar les 

excavacions. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre per escrit del Director 

d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista, dins del que, sobre el particular, 

disposa la Llei de Contractes de l'Estat i el Reglament per a la seva aplicació. 

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. Senyalització de les obres 

Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el 

Director d'Obra. 

Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de 

Catalunya. 
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1.4. 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: 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre de “Contratos del Sector Público”. 

- R.D. 817/2009, de 8 de maig per el qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre. 

- R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, per el qual s’aprova el “Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas”. 

- “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)”, aprovada per el R.D. 956/2008, 

de 6 de juny. 

- “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprovada per el R.D. 1247/2008, de 18 

de juliol. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel el qual s’aprova el “Código Técnico de la 

Edificación”. Text refós amb modificacions del Real Decreto 1371/2007, de 19 

d’octubre, correccions d’errors del BOE de 25 de gener de 2008, i Orden 

VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics 

del “Código Técnico de la Edificación” aprovats per el Real Decreto 314/2006 i el Real 

Decreto 1371/2007. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de juliol, per el qual s’aprova el “texto 

refundido de la Ley de Aguas”. 

- “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías y saneamiento de 

poblaciones”, aprovat per la Orden de 15 de setembre de 1986. 

- “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión”. CEDEX. 

- UNE-EN 805. Abastaments d’aigua. Especificacions per a xarxes exteriors als edificis i 

els seus components. 

- UNE-EN 1610. Instal·lació i prova d’escomeses i xarxes de sanejament. 

- UNE-ENV 1452-6. Sistemes de canalització en materiales plàstics per a conducció 

d’aigua. PVC-U. 

- UNE-ENV 1046. Sistemes de canalització i conducció de materials plàstics. Sistemes de 

conducció d’aigua o sanejament en el exterior de la estructura dels edificis. 

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
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- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

- “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG-

3/75), aprovat per Orden Ministerial del 6 de febrer de 1976, així com les 

corresponents Ordres Ministerials que modifiquin diversos articles inclosos en el 

mateix. 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 

- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d’Obres. 

- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 

de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09”, aprovat 

per el R.D. 223/2008, de 15 de febrer. 

- “Reglamento electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC BT 01 a BT 51”. Aprovat per el R.D. 842/2002, de 2 d’agost. 

- LEY 31/1995, de 8 de novembre, de “Prevención de Riesgos Laborales y Normativa de 

Desarrollo”. 

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de gener, per el qual s’aprova el “Reglamento de los 

Servicios de Prevención”. 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14 d’abril, sobre “disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo”. 

- REAL DECRETO 486/1997, de 14 d’abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de juliol, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d’octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30 d’abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. 
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- LEY 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

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. 

1.5. Condicions generals 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen 

en aquest Plec i ser aprovats per l'Enginyer Director. Serà obligació del Contractista avisar 

l'Enginyer Director de les procedències dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació 

suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-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 l'Enginyer 

Director, 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 de l'Enginyer 

Director. 

1.6. Documents integrants 

Els documents integrants del Present Plec de Condicions són els que a continuació es 

defineixen: 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1.- PRESCRIPCIONS I GENERALITATS 

1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 

1.3.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

1.4.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 

1.5.- CONDICIONS GENERALS 

1.6.- DOCUMENTS INTEGRANTS 
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2. MATERIALS BÀSICS, EXECUCIÓ, CONTROL, AMIDAMENT, ABONAMENT DE LES OBRES 

I NORMATIVES D’APLICACIÓ 

2.1.- INTRODUCCIÓ 

2.2.- PLEC DE PRESCRIPCIONS 

2.3.- ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

2.4.- MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

2.5.- MATERIALS BÀSICS D’AGLOMERATS DE CIMENT 

2.6.- MATERIALS D’ACER PER A ESTRUCTURES 

2.7.- MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D’OBRA DE FÀBRICA 

3. PARTIDES D’OBRA 

3.1.- MOVIMENTS DE TERRES 

3.2.- FONAMENTS 

3.3.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

3.4.- ENCOFRATS 

3.5.- CURAT, DESENCOFRAT, DESCINTRAT I DESENMOTLLAT DEL FORMIGÓ 

3.6.- TANCAMENTS I DIVISORIES 

3.7.- IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS ESTRUCTURALS 

3.8.- JUNTES D’ESTANQUEÏTAT 

3.9.- POUS I CANALITZACIONS 

3.10.- FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 

3.11.- CANONADES DE FOSA DÚCTIL 

3.12.- CANONADES DE POLIETILÉ 

3.13.- EQUIPS HIDROMECÀNICS: VÀLVULES I VENTOSES 

3.14.- BOMBES 

3.15.- ESCOMESES ELÈCTRIQUES 

4. DISPOSICIONS GENERALS 

4.1.-RÈGIM JURÍDIC 

4.2.-CONEIXEMENT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS 

4.3.-CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

4.4.-AUTORITAT DE L’ENGINYER ENCARREGAT 

4.5.-REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 

4.6.-REPRESENTACIÓ PERSONAL I OFICINA D'OBRA DEL CONTRACTISTA 

4.7.-COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ 

4.8.-DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTARIES 

4.9.-SUBCONTRACTES 

4.10.-PROGRAMA DE TREBALL 

4.11.-REPLANTEIG DE LES OBRES 

4.12.-INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 

4.13.-SUSPENSIÓ DE LES OBRES 

4.14.-RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

4.15.-PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 

4.16.-PROTECCIÓ D’ENCREUAMENT AMB ALTRES SERVEIS 

4.17.-MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA 
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4.18.-OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS FINAL D'OBRA 

4.19.-PERMISOS I LLICÈNCIES 

4.20.-SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 

4.21.-PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 

4.22.-AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 

4.23.-RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ D’OBRES 

4.24.-CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 

4.25.-CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 

4.26.-NETEJA FINAL DE LES OBRES 

4.27.-DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

4.28.-ASSAIGS DE CONTROL 

4.29.-RECEPCIÓ PROVISIONAL 

4.30.-RECEPCIÓ DEFINITIVA 

4.31.-OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 

4.32.-FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ 

4.33.-TERMINI D'EXECUCIÓ 

4.34.-TERMINI DE GARANTIA 

4.35.-PENALITZACIONS 

4.36.-CONTROL DE QUALITAT 

DISPOSICIONS GENERALS 

1.7. Règim jurídic 

El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Contractes de 

l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals. 

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb 

motiu de les obres. 

1.8. Coneixement dels documents contractuals 

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que 

formen el mateix 0 de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per 

l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels 

enumerats en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment. 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que 

li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director 

d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap 

contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa forma. 
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1.9. Contradiccions i omissions del projecte 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 

d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 

Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

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. 

1.10. Autoritat de l’enginyer encarregat 

L'Enginyer Encarregat 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. 

1.11. Representació de l’administració 

L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable 

de la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada. 

Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic 

competent, que ostentarà la representació del Director d'Obra a tots els efectes Previstos en el 

Plec. 

1.12. Representació personal i oficina d'obra del contractista 

El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el 

Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres. És 

condició "sine qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en 

construcció d'obres hidràuliques. D'aquest dependran un encarregat general, també titulat 

superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències professionals hauran d'ésser acceptades 

per l'Administració.  

El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se 

mes de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més 

sempre ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del 

projecte per poder actuar davant l'Administració com a Delegat del Contractista. 
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L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les 

obres que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de 

forma permanent a peu d'obra totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes 

obres. 

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de 

Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a 

prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini 

màxim de tres (3) dies, incloent-hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi. 

El Contractista entregarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la 

periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les 

obres. Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi 

mala conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de 

l’obra, havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior a deu (10) 

dies. 

El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre 

durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director 

d'Obra. El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia 

autoritzada dels documents contractuals del Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administració li 

subministrarà una copia dels esmentats documents abans de la data en que tingui lloc la 

comprovació del replanteig. El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina 

d'obra sense autorització del Director d'Obra. 

1.13. Comunicacions amb l’administració 

El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de 

comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva. 

Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan procedent, 

anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les 

amb la seva signatura. 

El Contractista estarà també obligat a transcriure en l’esmentat Llibre totes les ordres o 

instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú 

acús de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals 

transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat. 

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé 

podrà ser consultat en tot moment pel Contractista. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a 

l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en 

el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data del retorn. 
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1.14. Disposicions legals complementaries 

Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el Plec 

de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matèria 

laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, 

protecció a la indústria nacional, etc., que estiguin vigents durant el període d'execució de les 

obres. 

1.15. Subcontractes 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de l'Enginyer 

Encarregat de les mateixes. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se 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. 

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractació, es tindran en 

compte les següents especificacions: 

El Contractista no subcontractarà cap part del contracte sense permís escrit de l'Administració. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. El 

Director d'Obra podrà demanar qualsevol informació addicional abans de decidir si procedeix 

concedir la subcontractació. 

El Contractista no podrà conferir en els subcontractes cap dret o concessió que ell no tingui 

adjudicat a través del Contracte. 

1.16. 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. 

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. 
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1.17. Replanteig de les obres 

L'Enginyer Encarregat 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. 

Per a la realització del replanteig, redacció de l'acta corresponent i execució de les obres 

replantejades es complirà allò disposat en la Llei de Contractes de l’Estat i en el Reglament per 

a la seva aplicació. 

1.18. Iniciació i avanç de les obres 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de l'Enginyer Encarregat, i 

començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera 

que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al 

Contracte, en els terminis programats. 

1.19. Suspensió de les obres 

En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió 

definitiva de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació 

i el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

1.20. Resolució del contracte 

La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i 

en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més a 

més es tindrà en compte el següent: 

En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a 

que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el 

Director d'Obra. En cas de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant. Acta i en 

presencia del Contractista o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per 

realitzar aquella terminació; si no existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de les 

obres realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es 

deterioraran com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils. 

Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans 

auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres 

mitjançant l'abonament d'un preu contradictori. En el cas que el Director d'Obra i el 
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Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el termina de quinze (15) dies decidirà, 

inapel·lable, l'Administració. 

Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a 

terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del paràgraf 

anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció. En cas de negar-

s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar aquests perills, 

deduint el seu valor de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista. Qualsevol que 

sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació, així com les 

originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista. 

1.21. Plànols de detall de les obres 

A petició de l'Enginyer Encarregat 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 de l'Enginyer Encarregat, acompanyats si cal 

per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

1.22. Protecció d’encreuament 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 perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs 

oficials corresponents i subjectant-se al que prescrigui l’Empresa propietària del servei, estant 

tots els materials, instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

1.23. Modificacions del projecte d'obra 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 

Projecte, durant el seu desenvolupament, l'Enginyer Encarregat podrà ordenar o proposar les 

modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 

matèria. 

1.24. Obligació de redactar els plànols 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. 

L'Enginyer Encarregat podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el 

moment de la certificació de la unitat corresponent. 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 16 

1.25. Permisos i llicències 

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. 

1.26. Senyalització de les obres i protecció del 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. nº 67/1960 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. 

1.27. Precaució contra incendis 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d'incendis, així com a les que dicti l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenin focs innecessaris, i serà 

responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com 

dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

1.28. Amuntegament, 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 l'Enginyer 

Encarregat 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 hauran de recondicionar-se 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 l'Enginyer Encarregat 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 de l'esmentat Enginyer 

Encarregat. 
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Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre 

vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser 

prèviament aprovats per l'Enginyer Encarregat 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 l'Enginyer 

Encarregat de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

1.29. Responsabilitat del contractista durant l'execució d’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. 

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 l'Enginyer Encarregat 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. 

1.30. 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, es tindrà cura 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. 
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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 l'Enginyer Encarregat de les Obres. 

1.31. 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. 

1.32. 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. 

1.33. 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 
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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 d'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. 

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. 

1.34. Assaigs de control 

Els assaigs i reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter 

que el de simples antecedents per a la recepció. En conseqüència, l'admissió de materials o de 

peces, en qualsevol forma que es realitzi abans de la recepció definitiva, no atenua les 

obligacions de solucionar o reposar que el Contractista contreu si les obres i instal·lacions 

resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte de reconeixement final i prova de 

recepció. 

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. 

1.35. Recepció provisional 

El Contractista comunicarà per escrit a l'Enginyer Encarregat la data prevista per a la 

finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a 

l’Administració qui nomenarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix 

temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicantla per escrit al Contractista i a 

l'Enginyer Encarregat. 

A la recepció de les obres al seu acabament haurà de concórrer un facultatiu designat per part 

de l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat per la direcció de les obres i 

el contractista assistit, si ho desitja, pel seu facultatiu. 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, un funcionari tècnic 

designat per part de l'Administració contractant i representant d'aquesta les donarà per 

rebudes, aixecant-se la corresponent acta, i començant aleshores el termini de garantia. Si les 

obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar a l'acta i el director de les 
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mateixes senyalarà els detectes observats i detallarà les instruccions precises, establint un 

termini per remeiar-los. 

Si esgotat aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà concedir un nou 

termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions 

en Acta. 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Administració, 

l'Enginyer Encarregat i el Contractista. 

1.36. Recepció definitiva 

Passat el termini de garantia (que serà de 12 mesos) i després dels tràmits reglamentaris, es 

procedirà a efectuar la recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú 

reconeixement d'aquestes, i en el cas que totes elles es trobin en les condicions degudes. 

Les obres que no tinguin una finalitat pràctica com els sondeigs i prospeccions que hagin 

resultat infructuoses o que per la seva naturalesa necessitin treballs que excedeixin el 

concepte de conservació, com els de dragat, no s'exigirà termini de garantia. Podran ser 

objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptibles de ser executades per fases 

que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons lo establert en el contracte. 

Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent 

que, una vegada firmada pel Representant de l’Administració, l'Enginyer Encarregat i el 

Contractista s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 

Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i 

ser notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu 

cas. 

Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a 

percebre l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos 

següents a la recepció. 

1.37. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, està obligat a complir totes les disposicions de 

caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la 

Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El 

Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la 

Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin 

aplicables o que puguin dictar-se. 
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1.38. Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i als seus Delegats o subalterns tota classe de 

facilitats per als replantejaments, així com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els 

treballs, amb l’objecte de comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, 

permetent l'accés a qualsevol part de l'obra, àdhuc als tallers o fabriques on es produeixin els 

materials o es realitzin treballs per a les obres. 

1.39. Termini d'execució 

El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig. 

Excepte si es modifica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini d'execució 

de les obres serà l’indicat a la memòria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el 

Reglament General de Contractació. 

Dins dels quinze (15) dies següents a la data en que se li notifiqui l'autorització per iniciar les 

obres, el Contractista haurà de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a 

les anyades contractuals, i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de 

les diferents obres. 

L’incompliment del termini d'execució dels terminis parcials del programa per causes 

imputades al Contractista, donarà lloc a l'aplicació de sancions conforme al previst per 

l’esmentat Reglament. 

1.40. Termini de garantia 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional 

1.41. Penalitzacions 

El Contractista adjudicatari de les obres serà penalitzat per cada dia hàbil que excedeixi del 

termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu 

cas, descomptada de la liquidació de les obres. 

1.42. Control de qualitat 

El control de qualitat serà el definit per l’Administració en el seu Plec particular. 
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2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1. Introducció 

2.1.1. Aspectes generals 

Prescripcions generals 

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions referents a les condicions que han de complir 

els materials i la seva mà d'obra que apareixen en les instruccions, Plecs de Condicions 

Generals o Normes oficials vigents que reglamenten la recepció, transport, manipulació o ús i 

control de qualitat de cadascun dels materials utilitzats a les obres d'aquest Projecte. 

El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin alterades les 

seves característiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la 

salut dels treballadors.  

Serà obligació del Contractista notificar al Director de l'Obra i obtenir la seva autorització sobre 

la procedència dels diferents materials que hagin d'ésser utilitzats amb la suficient antelació, 

per a que es puguin efectuar els assaigs oportuns. 

Materials d'ús general 

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 documents informatius del Projecte i les observacions 

complementàries que pugui fer l'Enginyer Encarregat de l'Obra. 

El Contractista justificarà a l'Enginyer Encarregat, amb antelació, suficient les procedències dels 

materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho sol·liciti l'Enginyer Encarregat, 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, l'Enginyer Encarregat fixarà les 

noves i proposarà la modificació de preus i del Programa de Treball, si això fos necessari i es 

contemplés en el Contracte. 

Materials no inclosos en el plec 
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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 del Director d'Obra, no reuneixin les condicions necessàries per a la 

finalitat a que es destinen. 

Materials inadequats 

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina 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 d'efectuada la 

recepció, aquells materials, ferramentes o màquines que rebutgi la Direcció, substituint-les per 

altres de característiques adequades. 

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. 

Mà d'obra 

La mà d'obra necessària per a l’ús dels materials serà la corrent a les practiques de bona 

construcció i muntatge. A tal efecte, la Direcció d'Obra podrà disposar 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. 

2.1.2. Execució i control 

Condicions generals 

Les obres s'executaran d'acord amb les dimensions i instruccions dels plànols, les prescripcions 

contingudes en el Plec i les ordres del Director d'Obra el qual resoldrà les qüestions que es 

plantegin referents a la interpretació o a la falta de definició. 

El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra, per a la seva aprovació, un programa general 

de treball que inclogui els programes parcials que determini el Director d'Obra. Els esmentats 

programes parcials hauran d'especificar els diferents talls o unitats d'obra de que consta, 

incloent una memòria que defineixi el sistema constructiu, obres addicionals si fos necessari, 

maquinaria, mitjans auxiliars d'obra i de prevenció d'accidents. Els programes parcials podran 

ser objecte de revisió, a petició del Contractista i aprovació de la Direcció d'Obra, o a iniciativa 

d'aquesta, si les circumstàncies ho imposessin. 
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Qualsevol augment dels terminis parcials o generals no donarà lloc, de cap manera, a revisió 

de preus, essent solament aplicable ais terminis contractuals. 

El Director d'Obra subministrarà al Contractista tota la informació que calgui per tal que les 

obres es puguin realitzar. L’ordre de l’execució dels treballs serà proposat pel Contractista dins 

del seu programa de treball, redactat d'acord amb el 

Reglament General de Contractació, i compatible amb els terminis programats. Encara que 

l'Administració hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haurà de posar en 

coneixement del Director d'Obra la finalització dels treballs per a inspecció i aprovació, així 

com l’inici d'altres per a la seva aprovació. 

Independentment de les condicions particulars o especifiques que s'exigeixin als equips 

necessaris per executar les obres en els articles del Plec, tots els que s'emprin hauran de 

complir les condicions generals següents: 

Estar disponibles amb suficient anticipació al començament del treball corresponent, perquè 

puguin ésser examinats i aprovats, en el seu cas, pel Director d'Obra. 

Un cop aprovat l’equip per la Direcció d'Obra, haurà de mantenir-se sempre en condicions de 

treball satisfactòries, fent les substitucions o reparacions necessàries. 

Si durant l’execució de les obres la Direcció d'Obra observés que per canvi de les condicions de 

treball o per qualsevol altre motiu, l’equip o equips aprovats no són idonis per al fi proposat, 

hauran d'ésser substituïts per altres que ho siguin. 

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 de l'Enginyer Encarregat. 

Replanteig 

El replanteig és una comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord amb el disposat al 

reglament General de Contractació i al Plec de Clàusules Administratives Generals. 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. 

A l'Acta que s'ha d'aixecar del mateix, el Contractista farà constar expressament que s'ha 

comprovat a plena satisfacció seva, la completa correspondència, en planta i cotes relatives, 

entre la situació dels senyals fixos, tant de planimetria com d'altimetria, que s'han constituït en 

el terreny i els homòlegs indicats en els plànols i que aquests senyals són suficients per poder 

determinar perfectament, en planta i alçat, qualsevol part de l’obra projectada Si no fossin 

suficients per poder determinar perfectament alguna part d'obra, o haguessin desaparegut des 
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de la redacció del Projecte, en reconstruiran els que es necessitin per tal que es pugui donar 

aprovació a l'Acta. 

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin en 

verificar els replantejaments parcials, seran de compte del Contractista i es regiran pel Plec de 

Clàusules Administratives Generals. 

L'Enginyer Encarregat 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 de l'Enginyer Encarregat i el Contractista o 

persona en qui delegui. S'aixecarà Acta d'aquest fet. 

Accès a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 

carreteres, camins, sendes, passarel·les, muntacàrregues per al accès de persones, transports 

de materials a l’obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

El contractista tindrà que obtenir de l’autoritat competent les oportunes autoritzacions i 

permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el Projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de les 

obres auxiliars, necessàries per a l’execució de les obres definitives. 

Es consideren instal·lacions auxiliars d’obra las que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a 

continuació: 

- Oficines del contractista 

- Instal·lacions per servei del personal 

- Instal·lacions per servei del personal 

- Instal·lacions per al servei de seguretat i vigilància 

- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del contractista 
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- Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicació s’indiqués altra cosa. 

- Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

- Instal·lacions de subministrament d’aigua 

- Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l’execució de l’obra Es 

consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres 

definitives que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació: 

- Obres per al desviament de corrents d’aigües superficials, tals com a talls, 

canalitzacions, etc. 

- Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball 

- Obres de protecció i defensa contra inundacions 

- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic 

- Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i 

subterrànies 

- Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 

per a l’execució de les obres del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista, el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars. 

Maquinaria i mitjans auxiliars 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveïr-se i disposar en obra de totes 

les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions 

de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les 

condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los 

adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar per a l’execució de les obres, hauran 

d’estar disponibles a peu d’obra amb suficient antelació al començament del treball 

corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L’equip quedarà adscrit a l’obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d’utilitzar-se, 

no es podrà retirar sense consentiment exprés del director i havent estat reemplaçats els 

elements avariats o inutilitzats sempre que la reparació exigeixi terminis que aquell estimi han 

d’alterar el programa de treball. 
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Si durant l’execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball 

o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 

compliment del programa de treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per 

altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, 

es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 

medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 

respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els 

preus de le sunitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, 

malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algú document contractual. 

2.1.3. Amidament i abonament 

Seguretat viària i desviaments provisionals 

P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments 

provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de 

la partida d’obra executada. 

Unitats d’obra no incloses en aquest plec 

Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici de l'Enginyer Encarregat, es 

pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus. 

Si aquests no exhaurissin la valoració d'aquestes obres es faran els necessaris contradictoris 

entre l'Administració i la Contracta basant-se en els que figuren en el present Projecte 

actualitzats al moment del seu ús o aplicació. 

Reserva per a materials, elements i instal·lacions especials 

L'Administració es reserva el dret d'adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements 

que per la seva naturalesa especial no siguin d'utilització normal en les Obres, o estiguin 

subjectes a la situació dels mercats en el moment de l'execució; podent, d'acord amb aquest 

apartat, contractar separadament subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats 

materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i 

realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora, si bé se li pagaran 

totes les despeses que això origini, calculades contradictòriament per la Inspecció Facultativa. 
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Partides alçades 

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides 

Alçades a justificar" i "Partides Alçades d'abonament íntegre". 

Es consideren "Partides Alçades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les 

seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris. Aquestes s'abonaran als preus de la 

contracta, d'acord amb les seves condicions i al resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus d'una o vàries unitats d'obra de les que integren una partida alçada a justificar 

no figurin incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme al que s'ha disposat en el 

paràgraf segon de l'article 150 del Reglament General de contractació de l'Estat. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte 

hauran de complir-se conjuntament les dues condicions següents: 

1a. Que l'Administració contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 

descomposició del pressupost de la partida alçada. 

2a. Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració 

tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicació, no excedeixi de 

l'import figurat en el Projecte. 

Es consideren "Partides Alçades d'abonament íntegre" aquelles que es refereixin a treballs 

definits en els documents contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament 

segons el Plec. 

Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al Contractista en la seva totalitat, un 

cop finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen d'acord amb les condicions del 

contracte i sense perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions tècniques particulars 

respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constituïts d'una partida alçada d'abonament íntegre 

figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s'atindrà a les 

instruccions que dicti per escrit la Direcció d'Obra, contra les quals podrà alçar-se el 

Contractista, en cas de disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de 

Contractació de l'Estat. 

Obres que no són d'abonament 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de 

l'Enginyer Encarregat en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o 

per conveniència. 

Normes complementàries d'amidament i pagament 
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Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte,s'entén que 

el pagament correspon a l'obra totalment executada i acabada d'acord amb el Plec de 

Condicions, incloent mà d'obra, materials, estris i maquinària precisa i totes les despeses 

ocasionades per deixar l'obra realitzada de conformitat amb allò prescrit al present Projecte. 

Certificacions 

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals o no, que 

incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període a que fa 

referència cada certificació d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec 

i entenent-se compreses les valoracions descrites per a cada unitat en els articles del Capítol 3 

d'aquest Plec. 

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que 

això impliqui l'acceptació o la conformitat amb les obres certificades, que queda suspesa fins a 

la recepció, i per tant susceptible de realitzar canvis  

Obres i materials de pagament en cas de rescissió de la contracta 

Pel cas de rescissió de la Contracta, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més 

obres incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de 

Preus, sense que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en una altra 

forma que l'establerta en l'esmentat Quadre. 

Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment 

acabades, no seran objecte de pagament, llevat d'amuntegaments i/o obres especials 

d'infraestructura. 

Obres incompletes 

Quan per rescissió o altra causa sigui precís valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus i 

descomposicions que figuren en el quadre de preus nombre dos (2), sense que es pugui 

pretendre la valoració de qualsevol descompte de forma diferent. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels 

elements que componen el preu contingut en l’esmentat quadre. 

En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o danys imputables al 

Contractista, aquest queda obligat a reparar-los i el termini de garantia s'ampliarà sis (6) mesos 

més. 

Materials en dipòsit 

En cap cas s'abonarà al Contractista cap material que no estigui col·locat en dipòsit. 
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Quan procedeixi, aquest materials s'abonaran d'acord al Plec de Clàusules Administratives 

Generals. 

Si el terreny utilitzat per al dipòsit del material és de propietat particular, no es farà 

l'abonament fins el seu ús en obra, excepte si el Contractista presenta documentació suficient, 

a judici del Director d'Obra, en la que el propietari del terreny reconegui que el material 

arreplegat és propietat de l'Administració i que està satisfet el lloguer pel temps que el 

material pugui ocupar el terreny. 

Proves i assaigs 

Totes les despeses ocasionades per les proves i assaigs dels materials, fabriques o altres obres 

acabades, seran de compte del Contractista, estant inclosos en els preus de les distintes 

unitats d'obra. El seu abonament no excedirà de l’u per cent (1%) del pressupost d'adjudicació 

de les obres. 

Tot assaig que no hagi donat resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties 

haurà de repetir-se de nou a càrrec del Contractista. 

Despeses diverses de compte del contractista 

El Contractista tindrà l’obligació de muntar i conservar pel seu compte serveis adequats 

d'aigua i sanejament, tant per a les obres com per l’ús del personal, instal·lant i conservant els 

elements precisos per a aquest fi. 

El Contractista haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessàries per a l’execució de les 

obres, amb excepció dels corresponents a les expropiacions de terreny que s'hagin d'ocupar de 

manera permanent. 

A més seran de compte del Contractista les indemnitzacions que tinguin lloc per perjudicis 

ocasionats a tercers per ocupacions temporals de terreny, per interrupció de serveis públics o 

particular, danys causats en els seus béns per obertura de rases o desviació de lleres, 

habilitació de camins provisionals, explotació de préstecs i pedreres, àdhuc cànon o 

indemnització als seus propietaris, establiment de vivendes, oficines, magatzems i tallers, 

dipòsit de maquinaria i materials i instal·lacions sanitàries. S'exceptuen els danys ocasionats a 

la xarxa de distribució existent per causa de força major durant l’excavació de la xarxa de 

sanejament, que pogués produir-se. 

També seran de compte del Contractista la construcció de tots els camins provisionals d'accés 

que calgui construir per a les obres, així com els permisos i indemnitzacions que per aquesta 

causa siguin precisos d'obtenir i abonar. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació del Director d'Obra en el que es 

refereix a la seva ubicació, cotes, etc..., i en el seu cas, en l'aspecte de les mateixes quan l’obra 

principal així ho exigeixi. 
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Si, previ avís en un termina de trenta (30) dies a partir de la data d'aquell, el Contractista no 

hagués procedit a la retirada de totes les instal·lacions, eines, materials, etc..., després de 

l'acabament de l’obra, l'Administració podrà ordenar llur retirada per compte del Contractista. 

Les operacions de replanteig que es realitzin amb anterioritat o durant l’execució de les obres, 

així com les cales necessàries per a la localització de serveis seran a càrrec del Contractista. 

Reserva per a instal·lacions especials 

L’Administració es reserva el dret d'adquirir pel seu compte els propis materials o elements 

que per la seva mateixa naturalesa especial no siguin d'utilització normal en les obres, o 

estiguin subjectes a la situació de mercats en el moment d'execució, podent, d'acord amb 

aquest article, contrastar separadament, subministrament i col·locació de tots o part dels 

esmentats materials sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. Si aquest fos el cas, 

el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització de proves per 

part de la casa subministradora o instal·ladora, si bé se li pagaran totes les despeses que això 

origini, calculades contradictòriament per la Direcció d'Obra. 

Condicions generals d'amidament i abonament 

En tot allò que no es contradigui amb l’exposat en aquest Capítol, seran d'aplicació als efectes 

d'amidament i abonament de les obres, les disposicions contingudes al vigent Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat. 

A continuació s’adjunta el desenvolupament complert de l’índex general considerat en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques, pel que fa referència a execució, control, amidament, 

abonament de les obres i normatives d’aplicació. 

2.2. Plec de prescripcions 

2.2.1. Materials basics 

Líquids 

NEUTRES 

Aigües utilitzades per algun dels següents usos: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Regatge de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc... 
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- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc... 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) <= 15 g/l 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178) <= 6 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132) 0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter <= 15 g/l 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció d'un formigó que ha de ser utilitzat a una estructura amb 

armadures pre-teses o pos-teses el límit del ió clor CL- (UNE 7-178) és <= 0,25 g/l. 

Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

CONTROL I ASSAIGS: 

Les característiques de l'aigua a emprar en morters i formigons es comprovaran abans de la 

seva utilització, per mitjà de l'execució de les sèries, complertes o reduïdes, d'assaigs que 

cregui convenients l'Enginyer Encarregat. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

l de volum necessari procedent de la instal.lació de l'obra. 

NORMATIVES: 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado."  

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
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Granulats 

ARID PER MORTER I FORMIGONS 

a) 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 a l’article set (7) de 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 l'Enginyer Encarregat o, en cas contrari, els trenta 

centímetres (30 cm) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es treuran 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, l'Enginyer Encarregat 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. 

L'esmentat control es durà a terme àdhuc quan aquests àrids hagin estat emprats en altres 

obres, segons es disposa en l'article seixanta-tres (63) de l'esmentada Instrucció, sense que 

calgui, llevat opinió en contra del Director d'Obra, l'execució de cap assaig de pèrdua de pes en 

solució de sulfat de magnesi. 

COMPOSICIÓ GRANULOMÈTRICA 

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

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: 

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

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). 

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). 

b) 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). 

Especialment, quan el morter es destini a ser injectat en àrids col·locats "in situ" la sorra 

complirà, a més, les condicions següents: la mida màxima serà inferior a dos mil·límetres (2 

mm) i el mòdul de finura, definit com el total dividit per cent (100) dels percentatges retinguts 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 35 

als tamisos números setze (16), trenta (30), cinquanta (50) i cent (100) estarà comprès entre 

un enter quaranta centèsimes (1,40) i dos enters deu centèsimes (2,10). 

MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

Es seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat 2.3.4.1. per àrids grossos a 

utilitzar en formigons. 

COMPOSICIÓ GRANULOMÈTRICA 

Complirà les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

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). 

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). 

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). 

CONTROL I ASSAIGS: 

a) Àrid gros a utilitzar en formigons 

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 l'Enginyer Encarregat. Amb caràcter preceptiu es realitzarà cada cent metres cúbics 

(100 m3) o fracció d'àrid a utilitzar, un (1) Assaig Granulomètric. 

b) Àrid fi a utilitzar en morters i formigons 
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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 l'Enginyer 

Encarregat. 

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. 

A més d'aquests assaigs les característiques de l'àrid fi es podran comprovar, abans de la seva 

utilització, mitjançant aquells altres que la Direcció d'Obra consideri pertinents. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

Sorres 

Definició: 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 

- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la D.F. 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials extranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables 0% 
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Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Baix o nul 

a) Sorra de marbre blanc: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre 0% 

b) Sorra per a la confecció de formigons: 

Mida dels grànuls (Tamís 5 UNE 7-050) <= 5 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134) 0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 

(UNE 7-244) <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 83-120) <= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121) Nul·la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 15% 

c) Sorra de pedra granítica per a la confecció de formigons: 

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) <= 6% en pes 

Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131): 

- Per a obres en ambients I i II (interiors o exteriors no agressius) >= 75 

- Per a obres en ambients III (agressius) >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115) <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) <= 5% 

d) Sorra de pedra calcaria per a la confecció de formigons: 

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): 

- - Per a obres en ambients I i II (interiors o exteriors no agressius) <= 15% en pes 

- - Per a obres en ambient III (agressiu) <= 10% en pes 

Valor blau de metilè (UNE 83-130): 

- Per a obres en ambients I i II (interiors o exteriors no agressius) <= 0,6% en pes 
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- Per a obres en ambient III (agressiu) <= 0,3% en pes 

e) Sorra per a la confecció de morters: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

Tamís UNE 7-050 mm 
Percentatge en pes que 

passa pel tamís 
Condicions 

5,00 A A = 100 

2,50 B 60 <= B <= 100 

1,25 C 30 <= C <= 100 
0,63 D 15 <= D <= 70 
0,32 E 5 <= E <= 50 
0,16 F 0 <= F <= 30 

0,08 G 0 <= G <= 15 

Altres condicions  C - D <= 50 

  D - E <= 50 

  C - E <= 70 

Mida dels grànuls <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials <= 2% 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Seràn d’aplicació els indicats en el PG3 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

kg de pes necessari subministrat a l’obra. 

NORMATIVES: 

a) Sorra per a la confecció de formigons: 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado." 

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 

b) Sorra per a la confecció de morters: 

NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

c) Sorres per a altres usos: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Graves 
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Definició: 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barrejes grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxuqueig de roques naturals 

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 

els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritàriament naturals 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 

partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
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Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim 98% retingut tamís 5 (UNE 7-050) 

a) Granulats reciclats provinents de construcció de maó: 

El seu origen ha de ser construccions prioritàriament de maó, amb un contingut final de 

ceràmica superior al 10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics Nul 

Us admissible Reblerts per a drenatges 

b) Granulats reciclats provinents de formigons: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics Nul 

Us admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa o armats de resistència característica <= 200 kp/cm2 

utilitzats en ambients I o II segons EH-91 

c) Granulats reciclats mixtes: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics Nul 

Us admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa de resistència característica <= 125 kp/cm2 utilitzats en 

ambients I segons EH-91 

d) d) Granulats reciclats prioritàriament naturals: 
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Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents 

de formigó. 

Us admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en ambients I o II segons EH-91 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

e) Grava per a la confecció de formigons: 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima dels grans és el valor més petit dels 

següents: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre armadures 

- 1,30 de la distància entre una armadura i el parament més pròxim 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 

següents: 

- 1/3 de l'amplària lliure dels nervis en els sostres 

- 1/2 del gruix mínim de la capa superior del sostre 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): 

- Per a graves calcàries <= 2% en pes 

- Per a graves granítiques <= 1% en pes 

- Granulats reciclats de formigó o prioritàriament naturals < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritàriament naturals 

(UNE 7-238) >= 0,15 

Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 0,25% en pes 
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Partícules toves (UNE 7-134) <= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 

(UNE 7-244) <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3= i referits a granulat sec (UNE 83-120): 

- Granulats reciclat mixt < 1% en pes 

- Altres granulats <= 0,4% en pes 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs 0% 

Contingut de ió CL-: 

- Granulats reciclats mixtos < 0,06% 

- Altres granulats per a la confecció de formigons < 0,04% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritàriament naturals 

(UNE 7-082) Baix o nul 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos < 0,5% 

- Altres granulats Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó < 0,5% 

- Altres granulats Nul 

Reactivitat (UNE 83-121) Nul.la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 12% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 18% 

Absorció d'aigua: 

- Granulats naturals < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó < 10% 

- Granulats reciclats mixtos < 18% 
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- Granulats reciclats prioritàriament naturals < 5% 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 

fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema 

de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT 149) <= 40 

Equivalent de sorra > 30 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (NLT 

111/78). 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Seran d’aplicació els indicats en el PG3 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

kg de pes necessari subministrat a l’obra. 

NORMATIVES: 

a) Grava per a la confecció de formigons: 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado." 

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 

b) b) Grava per a paviments: 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

c) c) Grava per a drenatges: 

5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 

5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 

Tot-u 
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Definició: 

Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, 

pedreres, dipòsits naturals o sòls granulars, o productes de reciclatge d'enderrocs de 

construcció. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la 

D.F. 

La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la 

passada pel tamís 0,04 (UNE 7-050). 

Els materials, mitjançant assaigs amb sosa càustica o similar, no han de tenir terrossos d'argila, 

matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 

Coeficient de neteja (NLT-172/86) >= 2 

a) Tot-u artificial: 

El tot-u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. 

La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents: 

Tamisatge ponderal acumulat (%) 

Tamís UNE 

 ZN(40) ZN(25) 
40 100  
25 75-100 100 
20 60-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 

400 micres 6-20 8-22 
80 micres 0-10 0-10 

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit 

T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de 

fractura. 

Índex de llenques (NLT-354/74) <= 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT- 149/72): 

- Trànsit T0 i T1 < 30 
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- Resta de trànsits < 35 

Equivalent de sorra (NLT-113/72): 

- Trànsit T0 i T1 > 35 

- Resta de trànsits > 30 

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105/72 i NLT-106/72. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. El rebuig pel 

tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

Composició granulomètrica. 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

Duresa. 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-

cinc.(35). 

Plasticitat 

El material serà no plàstic. 

L’equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-

106/72 i NTL-113/72. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Seran d’aplicació els indicats en el PG3 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

NORMATIVES: 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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Aglomerants i conglomerants 

CIMENTS 

Definició: 

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, 

utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

Denominació Designació 

Ciment pòrtland CEM I 

Ciment pòrtland compost 
CEM II/A-M 
CEM II/B-M 

Ciment pòrtland amb escòria 
CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb Putzolana 
CEM II/A-P 
CEM II/B-P 

Ciment pòrtland amb cendres volants 
CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L 
Ciment pòrtland amb fum de sílice CEM II/A-D 

 

Denominació Designació 

Ciment de forn alt 
CEM III/A 
CEM III/B 

Ciment putzolànic 
CEM IV/A 
CEM IV/B 

Ciment mixt CEM V/A 
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CARACTERISTIQUES FÍSIQUES: 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 

d'adormiment ni els additius): 

Designació K S D P V L 

CEM I 95-100      
CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 
CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 
CEM II/A-S 80-94 6-20     
CEM II/B-S 65-79 21-35     
CEM II/A-P 80-94   6-20   
CEM II/B-P 65-79   21-35   
CEM II/A-V 80-94    6-20  
CEM II/B-V 65-79    21-35  
CEM II/A-L 80-94      
CEM II/A-D 90-94  6-10    
CEM III/A 65-64 35-65     
CEM III/B 20-34 66-80     
CEM IV/A 65-89  11-35 11-35 11-35  
CEM IV/B 45-64  36-55 36-55 36-55  
CEM V/A 40-64 18-30  18-30 18-30  

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, 

L=Filler calcari)  

Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 

Percentatge en massa de component calcari <= 20% 

Percentatge en massa de components addicionals ("filler" o algún dels components principals 

que no siguin específics del seu tipus) <= 5% 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES I FÍSIQUES: 

Resistència a compressió en N/mm2: 

Classe Resistent Resistència inicial Resistència normal 
 2 dies 7 dies 28 dies  

32,5  >= 16,0 >= 32,5 >= 52,5 
32,5R >= 13,5  >= 32,5 >= 52,5 
42,5 >= 13,5  >= 42,5 >= 62,5 

42,5R >= 20,0  >= 42,5 >= 62,5 
52,5 >= 20,0  >= 52,5  

52,5R >= 30,0  >= 52,5  

(R=Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment: 

- Inici: 
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- Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min 

- Classe 52,5 >= 45 min 

- Final <= 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 

CARACTERISTIQUES QUÍMIQUES: 

Contingut de clorurs <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

Tipus 
Pèrdua per 
calcinació 

Residu 
insoluble 

Contingut en sulfats (SO3) 

Classe   32,5-32,5R-42,5 42,5R-52,5-52,5R 
CEM I <=5,00 <=5,00 <=3,50 <=4,00 
CEM II   <=3,50 <=4,00 
CEM III <=5,00 <=5,00 <=4,00 <=4,00 
CEM IV   <=3,50 <=4,00 
CEM V   <=3,50 <=4,00 

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 

CARACTERISTIQUES QUIMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ: 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 

Clinker 100% 

Resistència a la compressió: 

- A les 6 h >= 20 N/mm2 

- A les 24 h >= 40 N/mm2 

Temps d'adormiment: 

- Inici >= 60 min 

- Final <= 12 h 

Composició química (% en massa): 

- Alúmina (Al2O3) >= 36 - <= 55 

- Sulfurs (S=) <= 0,10 
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- Clorurs (Cl-) <= 0,10 

- Alcalis <= 0,40 

- Sulfats (SO3) <= 0,50 

CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 

Índex de blancor (UNE 80-117) >= 75% 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 

d'adormiment ni els additius): 

Denominació Tipus Clinker Addicions 

Ciment pòrtland blanc BL I 95-100 0-5 
Ciment pòrtland blanc amb addicions BL II 75-94 6-25 
Ciment pòrtland blanc per a enrajolats BL V 40-74 26-60 

Resistència a compressió N/mm2: 

Classe Resistent Resistència 
inicial a 2 dies 

Residència normal a 28 dies 

22,5  >= 22,5 >= 42,5 
42,5 >= 13,5 >= 42,5 >= 62,5 

42,5R >= 20,0 >= 42,5 >= 62,5 
52,5 >= 20,0 >= 52,5  

(R=Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment: 

- Inici: 

 Classe 22,5 >= 60 min 

 Classe 42,5 i 52,5 >= 45 min 

- Final <= 12 h 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 

CARACTERISTIQUES QUÍMIQUES: 

Contingut de clorurs <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
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Tipus Pèrdua per calcinació Clinker Addicions 

BL I <=5,00 <=5,00 <=4,50 
BL II   <=4,00 
BL V   <=3,50 

CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

Tipus Pèrdua per calcinació Residu insoluble 

CEM I <=5,00 <=22,00 
CEM II <=8,00 <=25,00 
CEM III/A <=10,00 <=25,00 
CEM III/B (1) (1) 
CEM IV/A <=8,00 <=25,00 
CEM IV/B <=10,00 <=25,00 
CEM V <=10,00 <=25,00 

(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 

C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

CIMENT PORTLAND 

Definició 

El ciment Portland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del 

clinker i sense cap més addició que pedra i guix natural. 

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

el Plec de RC-97. 

Condicions generals 

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

per la Recepció de Ciments (RC-97). Acomplirà tanmateix, les recomanacions i prescripcions 

contingudes en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (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-97), sempre que sigui d'una 

categoria no inferior a la 350 i satisfaci les condicions que, a l'esmenta Plec, es prescriuen. 

El Director d’Obra serà qui designarà i aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de 

les obres de formigó, sense que la seva decisió comporti cap modificació del preu establert per 

l’abonament d’aquesta unitat d’obra. 
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Els ciments a emprar es basaran en la norma EHE article 26 en la "Instrucción para la 

Recepción de Cementos" RC-97 que figura a l'annex 3 de l'esmentada EHE. 

S'adjunta el quadre 3 de l'annex com resum entre la classe d'exposició, el procés agressiu i els 

tipus de ciment. Quadre 3 (Annex 3 d'EHE) 

Tipus de ciment en presència de sulfats. 

Segons les normes americanes, l'agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó 

es classifica segons la taula, on també es fixa el contingut màxim d’aluminat tricàlcic del 

clinker. 

 % SO4
-2 soluble sòls ppm SO4

-2 aigües % C3A 

Menyspreable 0,00% a 0,10% 0 a 150 - 
Positiu 0,10% a 0,20% 150 a 1000 < 8% 

Considerable 0,20% a 0,50% 1000 a 2000 < 5% 
Importar > 0,50% > 2000 < 5% 

CONDICIONS DE 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. 

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. 

Acomplirà en tot cas l'exposat en l'Article 5.2. del Plec RC-97. 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 

proporcions nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la 

intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5 3 mesos 

- Classes 42,5 2 mesos 

- Classes 52,5 1 mes 

CONTROL I 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-

97). 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 53 

Independentment dels assaigs, quan el ciment en condicions atmosfèriques normals hagi estat 

emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a tres setmanes, es procedirà a 

comprovar que les condicions d'emmagatzematge han estat adequades. Per això es repetiran 

els assaigs de recepció abans indicats en l'ordre següent: 

1. Residu sobre el tamís de 4.900 malles. 

2. Pèrdues al foc. 

3. Assaigs restants. 

És suficient que el ciment compleixi amb l'assaig 1 o en el seu defecte, amb el 2, per a que sigui 

declarat apte. 

Haurà de repetir-se aquest assaig de comprovació de condicions d'emmagatzematge si passen 

tres setmanes o més des de l'anterior fins el moment del seu ús. En ambients molt humits o en 

cas de condicions atmosfèriques especials, la Direcció d'Obra podrà variar, al seu criteri, els 

indicats terminis de tres setmanes. Si ho estima oportú la Direcció d'Obra podrà reduir la sèrie 

completa d'assaigs de recepció a les proves de tramat, estabilitat a l'aigua calenta i resistència 

del morter normals als set dies. 

Per rebutjar el ciment n'hi haurà prou amb que deixi de complir una sola de les condicions que 

se li exigeixen en els assaigs que s'han esmentat. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

NORMATIVES: 

RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 

Formigons de compra 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

Definició: 

Formigó amb o sense cendres volants, elaborat a una central formigonera legalment 

autoritzada d'acord amb l'Ordre Ministerial del 3-8-79 del "Ministerio de Industria y Energía". 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de la EH-91 pel formigó en massa o armat, la EP-93 si l'us 

es formigó amb armadures pretensades, i el PG 3/75. 
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La designació del formigó pot indicar: 

- H-n°: Resistència característica estimada a compressió en kp/cm2 als 28 dies. 

- HP-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83- 

305). 

Tipus de ciment: CEM I 

Si la D.T. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara 

color blanc, o ser resistent a l'aigua de mar. 

Classe del ciment: >= 32,5 

Contingut de ciment: 

- Per a obres de formigó en massa: >= 150 kg/m3 

- Per a obres de formigó lleugerament armat: >= 200 kg/m3 

- Per a obres de formigó armat o pretensat: >= 250 kg/m3 

- Per a formigons HP-*: >= 300 kg/m3 

- A totes les obres: <= 400 kg/m3 

Relació aigua/ciment: 

- Formigons HP-*: 0,55 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 

volants. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 

cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 

del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 15.2.8 EH-91, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment 

homologat a nivell nacional o d'un pais membre de la CEE. 
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Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega 

un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 

- Formigons designats per resistència: 

- Contingut màxim de ciment per m3 

- Contingut mínim de ciment per m3 

- Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 

- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 

- Tamany màxim del granulat 

- Consistència i relació màxima d'aigua/ciment 

- Tipus d'additiu segons UNE 83-200, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de cendres volants, si n'hi ha 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Hora en que s'ha carregat el camió 
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- Identificació del camió 

- Hora límit d'us del formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver inciat l'adormiment. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

Formigó amb o sense cendres volants, elaborat a una central formigonera legalment 

autoritzada d'acord amb l'Ordre Ministerial del 3-8-79 del "Ministerio de Industria y Energía". 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

NORMATIVES: 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado." 

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

Ferreteria 

FILFERROS 

Definició: 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 
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Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de la UNE 37-506. 

Resistència a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2 1770 N/mm2 

- Qualitat G3 1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504) Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504) >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 

de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre taula 1 UNE 36-732 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 58 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

NORMATIVES: 

FILFERRO D'ACER: 

*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias" 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. 

Designación de calidades. Características generales." 

• UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro." 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimintos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 

CLAUS 

Definició: 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

- Claus d'impacte 
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- Claus d'acer 

- Claus d'acer galvanitzat 

- Tatxes d'acer 

Claus són tijes de ferro, punxegudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 

per a unir els bastiments amb les parets. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, 

UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària: .± 1 D 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

a) Claus d'impacte, gafes de pala i punta, tatxes i claus d'acer galvanitzat de 30 mm o de 

50 mm: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

b) Claus d'acer sense especificar la llargària: 
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kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 

UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 

UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha." 

UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica." 

UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida". 

VISOS 

Definició: 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 

una hèlice contínua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 

de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

Cementació del vis > 0,1 mm 

a) Acabat cadmiat: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfolacions i no ha de tenir taques ni 

imperfeccions superficials. 
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b) Acabat galvanitzat: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfolacions i no ha de tenir taques ni 

imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes >= 98,5% 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

2.3. Acer i metall en perfils o barres 

2.3.1. Acers per a armadures actives o passives 

Definició: 

Es defineix com a armadures d'acer a emprar en formigó armat, al conjunt de barres d'acer 

que presenten en la seva superfície ressalts o estries, que per les seves característiques 

milloren l’adherència amb el formigó, col·locades en l’interior d’aquest per a resistir els 

esforços als que és sotmès. 

Característiques 

L'acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades. 

No es podran emprar barres d’acer trefilat (barres llises). 

Tots els acers de les armadures compliran les condicions establertes pels acers en la 

"Instrucción de Hormigón Estructural" EHE. 

Les característiques dels materials, venen expressades als plànols. De qualsevol forma, el 

material a emprar serà de 1a qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les 

pròpies barres d'acer. 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 62 

Execució 

Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats 

per tipus i diàmetres i de manera que sigui fàcil el recompte, pesatge i manipulació. Es 

prendran totes les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a l'oxidació ni es taquin 

de greix, lligants, olis o fang. 

Les armadures es col·locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d'òxid. 

En el cas d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la 

mateixa, la tolerància de la secció de la barra una vegada neta. 

Es procurarà utilitzar simultàniament el menor nombre possible de diàmetres diferents i que 

aquests es diferenciïn molt bé entre ells, tot ajustant-se a allò que prescrigui el Projecte. 

Les barres es fixaran entre sí mitjançant les oportunes subjeccions mantenint-se la distància a 

l'encofrat, de forma que quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i 

compactació del formigó i permetent a aquest embolicar-les sense deixar cavitats. 

Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els cèrcols dels suports, les armadures de 

l'extradós de les peces prefabricades, murs, lloses i voladissos, i en general en totes aquelles 

superfícies que quedin en contacte amb aigua per garantir els recobriments. 

Per a tal efecte la Direcció d’Obra fixarà els criteris que consideri més adients pel que fa 

referència als lligams de les armadures així com a la disposició, en número i situació, dels 

elements separadors. 

Les distàncies de separació, recobriments, empalmes, etc. compliran amb el disposat en la 

“Instrucción del Hormigón Estructural" EHE. 

Abans de procedir al formigonat, el Contractista haurà d'obtenir de l'Enginyer Director, 

l'aprovació de la col·locació d'armadures. 

Nivell de control 

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves 

característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la “Instrucción del Hormigón 

Estructural" EHE. 

Totes les partides arribaran a l’obra perfectament identificades i documentades; en els 

documents d’origen han de figurar el detall de la composició de la partida, la designació del 

material i les seves característiques. S’acompanyaran del segell o marca de qualitat que el 

fabricant tingui homologada així com del corresponent certificat de característiques redactat 

pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica. 
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Pels controls de qualitat a realitzar es tindran en compte les recomanacions corresponents a 

un control a nivell normal segons la “Instrucción del Hormigón Estructural" EHE. 

En aquest Plec i per aquesta obra es fixen els punts de control, els assaigs a realitzar, la seva 

intensitat i els criteris d’acceptació recollits en la taula: 

Assaig UNE/NTL Mostreig Criteris d’acceptació 

 

A les taules següents, tretes de la norma EHE, s'explica els diferents tipus de recobriment. 

El recobriment nominal és el valor que ha de prescriure's en el projecte i reflectir-se en els 

plànols, i que servirà per definir els separadors. 

El recobriment mínim és el valor a garantir en qualsevol punt de l'element; el seu valor es 

recull a la taula 37.2.4. 

El marge de recobriment és funció del nivell de control d'execució, i el seu valor és: 

0 mm en elements prefabricats amb control intens d'execució. 

5 mm en el cas d'elements in situ amb nivell intens de control d'execució, i 

10 mm en la resta dels casos 

Taula 37.2.4. (EHE) Recobriments mínims 
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Resistència 
característica del 
formigó (N/mm2) 

Tipus d’element 
Recobriment mínim (mm) segons classe 

d’exposició 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

25 ≤ fck < 40 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 

Elements 
prefabricats i làmines 

15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

fck ≥ 40 

General 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 

Elements 
prefabricats i làmines 

15 20 25 25 25 30 25 30 (*) (*) 

(*) El projectista fixarà el recobriment a l'objecte de que es garanteixi adequadament la 

protecció de les armadures davant l'acció agressiva ambiental. 

(**) En el cas de classes d'exposició H, F o E, el gruix del recobriment no es veurà afectat. 

En el cas d'elements (biguetes o plaques) prefabricats en instal·lació industrial fixa, per a 

forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, el projectista podrà comptar, a més a 

més del recobriment real del formigó, amb el gruix dels revestiments del forjat que siguin 

compactes i impermeables i tinguin caràcter de definitius i permanents, a l'objecte de complir 

els requisits de la taula 37.2.4. 

Tanmateix , en aquests casos, el recobriment real de formigó no podrà ser mai inferior a 15 

mm. 

El recobriment de les barres doblades no serà inferior a dos diàmetres, mesurat en direcció 

perpendicular al plànol de la corba. 

Quan per exigències de qualsevol tipus (durabilitat, protecció davant incendis o utilització de 

grups de barres), el recobriment sigui superior a 50 mm, haurà de considerar-se la possible 

conveniència de col·locar una malla de repartiment en mig del gruix del recobriment de la zona 

de tracció, amb una quantia geomètrica del 5 per mil de l'àrea del recobriment per a barres o 

grups de barres de diàmetre (o diàmetre equivalent) igual o inferior a 32 mm, i del 10 per mil 

per a diàmetres (o diàmetres equivalents) superiors a 32 mm. 

En peces formigonades contra el terreny el recobriment mínim serà 70 mm, excepte que s'hagi 

preparat el terreny i disposat un formigó de neteja, en aquest cas serà d'aplicació la taula 

37.2.4. No regeix en aquest cas el previst al paràgraf anterior. Taula 8.2.2. (EHE) 

Classificació de l'agressivitat química 
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Tipus de 
medi 

agressiu 
Paràmetres 

Tipus d’exposició 
Qa Qb Qc 

Atac dèbil Atac mig Atac fort 

Aigua Valor del pH 6,5-5,5 5,5-4,5 <4,5 
Co2 agressiu (mg CO2/l) 15-40 40-100 >100 

Ió amoni (mg NH4+/l) 15-30 30-60 >60 
Ió magnesi (mg Mg2+/l) 300-1000 1000-3000 >3000 
Ió sulfat (mg SO42-/l) 200-600 600-3000 >3000 
Residu sec >150 50-150 <50 

Sòl Grau d’acidesa Baumann-Gully >20 (*) (*) 
Ió sulfat(mg SO42-/kg de sòl sec) 2000-3000 3000-12000 >12000 

En tres ocasions, quan ho jutgi oportú la Direcció d'Obra, es determinarà el límit elàstic, 

càrrega de ruptura i allargament en ruptura en dues provetes de cada diàmetre. 

Les possibles contradiccions que puguin sorgir entre allò assenyalat en aquest Plec, les 

normatives vigents i les regles de la bona pràctica, es resoldran automàticament amb 

l’acceptació de la intensitat i del criteri més restrictiu, a menys que la Direcció d’Obra 

determini el contrari. 

Tots aquests assaigs seran realitzats en un Laboratori Oficial acceptat per la Direcció d'Obra i a 

càrrec del Contractista. 

TIPOLOGIA: 

Acers per a armadures actives o passives utilitzades en estructures de formigó. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Acer en barres llises 

- Acer en barres corrugades 

- Acer en cordons adherents per a tesar 

- Acer en cordons no adherents per a tesar 

a) Acer en barres llises o corrugades: 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

Mides nominals: 

Diàmetre 
nominal (mm) 

Àrea de la secció transversal 
(mm2) 

Massa (kg/m) 

6 28,3 0,222 
8 50,3 0,395 
10 78,5 0,617 
12 113 0,888 
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14 154 1,21 
16 201 1,58 
20 314 2,47 
25 491 3,85 
32 804 6,31 
40 1260 9,86 

Característiques mecàniques de les barres: 

Tipus 
d’acer 

Límit elàstic Fy Càrrega unitària de trencament Fs 
Kp/cm2 MPa Kp/cm2 MPa 

AE 215 L >=2200 >=215 3400 330 
AEH 400 >=4100 >=400 4500 440 

AEH 500 >=5100 >=500 5600 550 
AEH 600 >=6100 >=600 6700 660 

Allargament fins al trencament (EH-91 o EP-93): 

- Acer AE 215 L >= 23% 

- Acer AEH 400 >= 14% 

- Acer AEH 500 >= 12% 

- Acer AEH 600 >= 10% 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat 

a 90°C (EH-91 o EP-93) Nul.la 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

- Per a D <= 25 mm >= 95 % secció nominal 

- Per a D > 25 mm >= 96% secció nominal 

- Massa ± 4,5% massa nominal 

Ovalitat: 

Diàmetre nominal e (mm) Diferància màxima (mm) 

6 1 
8 1 

10 1,5 
12 1,5 
14 1,5 
16 2 
20 2 
25 2 
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32 2,5 
40 2,5 

b) Acer en barres corrugades: 

Les barres han de ser adequades per al soldeig. 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de la norma UNE 36-068 

Han de portar gravades les marques d'identificació del tipus d'acer i del fabricant segons l'UNE 

36-068. 

Tensió mitjana d'adherència (EH-91 o EP-93): 

- D < 8 mm >= 70 kp/cm2 

- 8 <= D <= 32 mm >= (80 - 1,2 D) kp/cm2 

- D > 32 mm >= 42 kp/cm2 

Tensió de trencament d'adherència (EH-91 o EP-93): 

- D < 8 mm >= 115 kp/cm2 

- 8 <= D <= 32 mm >= (130 - 1,9 D) kp/cm2 

- D > 32 mm >= 69 kp/cm2 

c) Acer en cordons adherents o no adherents: 

Armadura formada per tres o més filferros d'acer de resistència alta, del mateix diàmetre, 

arrollats helicoidalment, amb el mateix pas i sentit de torsió, al voltant d'un filferro central 

recte. El diàmetre d'aquest filferro ha de ser entre 1,02 i 1,05 el diàmetre dels que l'envolten. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial. 

El fabricant ha de garantir-ne les característiques i les condicions exigides per la normativa 

vigent. 

Les característiques geomètriques i ponderals s'han d'ajustar a la norma UNE 36- 098. 

Les característiques mecàniques dels cordons han de complir: 

- Càrrega unitària màxima Fmax (UNE 7-326) >= 16366 kp/cm2 

- Límit elàstic (Fy) 82% Fmax <= Fy <= 95% Fmax 
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- Allargament sota càrrega màxima >= 3,5% 

- Relaxament al cap de 1000 h a 20°C (UNE 36-422): 

- Cordons de grau R-6 <= 6% 

- Cordons de grau R-2 <= 2% 

Els filferros han de complir les exigencies de l'apartat 13.3 de la EP-93 respecte al doblegat i 

desdoblegat. 

Composició química de l'acer no aliat: 

- Contingut de C (Q) 0,58% <= Q <= 0,88% 

- Contingut de Mn (Q) 0,50% <= Q <= 0,90% 

- Contingut de Si (Q) 0,15% <= Q <= 0,40% 

- Contingut de P <= 0,040% 

- Contingut de S <= 0,040% 

Assaig de tracció desviada (UNE 41-184): 

- Coeficient de desviació <= 28 

Toleràncies: 

- Mòdul d'elasticitat ± 7% 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

a) Acer en barres llises o corrugades: 

El fabricant facilitarà per a cada partida d'acer, els certificats d'homologació i garantia que 

justifiquin el compliment de les exigències de la normativa vigent. 

Durant el transport i l'emmagatzematge, les armadures es protegiran adequadament contra la 

pluja, la humitat del sòl i de l'agressivitat de l'atmòsfera ambiental. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

a) Acer en barres llises o corrugades, o cordons adherents: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
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b) Acer en cordons no adherents: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVES: 

c) Acer en barres llises o corrugades: 

EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado." 

d) Acer en barres corrugades: 

UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 

ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS: 

EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 

UNE 36-098-94 (1) 1M "Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. Parte 1: Características." 

* UNE 36-098-85 (2) 1R "Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón 

pretensado. Control y condiciones de conformidad." 

2.4. Materials per a encofrats i apuntalaments 

2.4.1. Taulons 

Definició: 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
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Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534) <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal + 50 mm 

- 25 mm 

- Amplària nominal ± 2 mm 

- Gruix nominal ± 2 mm 

- Fletxa ± 5 mm/m 

- Torsió ± 2° 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

2.4.2. Llates 

Definició: 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3  

Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 

Coeficient d'elasticitat Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534) <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal + 50 mm 

- 25 mm 

- Amplària nominal ± 2 mm 

- Gruix nominal ± 2 mm 

- Fletxa ± 5 mm/m 

- Torsió ± 2° 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.4.3. Plafons 

Definició: 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 

evitar deformacions. 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió 

que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 

posició. 
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La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 

de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor ± 3 mm/m <= 5 mm/m 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.4.4. Materials auxiliars per a encofrats i 

a) Apuntalaments 

Definició: 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 

de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres 

o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
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- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, 

etc... 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc... 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Tensors, grapes i elements auxiliars per a plafons metàl·lics: 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a resistir les accions durant el procés de 

formigonat i les pressions del formigó. 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

b) Fleix: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària .........................................................................................................................>= 10 mm 

Gruix >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions .................................................................................. Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions ................................................................................. Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gasoil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior 

del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
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c) Conjunt de perfils metàl·lics: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 

soportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 

posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 

per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils .................................................................................. ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils ........................................................................................................ ± 2 mm/m 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe 

amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

d) Desencofrant: 

Temps màxim d'emmagatzematge ............................................................................. 1 any 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

a) Tensors, grapes, elements auxiliars per a plafons metàl·lics: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

b) Fleix: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

c) Desencofrant: 

l de volum necessari subministrat a l'obra. 
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d) Conjunt de perfils metàl·lics desmuntables: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVES: 

EHE-08 "Instrucción de Hormigón estructural”. 

"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 

2.5. Materials basics d'aglomerats de ciment 

2.5.1. Blocs de morter de ciment 

Definició: 

Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb 

ciment pòrtland, granulats triats, aigua i, eventualment, additius. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Bloc massís 

- Bloc foradat 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós 

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 

S'han considerat els acabats superficials de les parets següents: 

- Bloc per a revestir 

- Bloc de cara vista 

Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat: 

- Bloc normal ......................................................................Densitat > 1900 kg/m3 

- Bloc de formigó lleuger.....................................................Densitat < 1300 kg/m3 

- Bloc de formigó semilleuger ...........................Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3 
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CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 

l'adherència del possible revestiment. 

La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 

Fissures .......................................................................................................... No s'han d'admetre 

Resistència a la compressió: 

- Bloc per a parets de tancament....................... >= 4 N/mm2 (sobre secció bruta) 

- Bloc per a parets de càrrega ........................... >= 6 N/mm2 (sobre secció bruta) 

- .......................................................................>= 12,5 N/mm2 (sobre secció neta) 

Contingut de sulfats solubles SO3...............................................................................<= 12 g/dm3 

Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi....................................<= 1,2 g/dm3 

Índex de massís...........................................................No inferior al nominal indicat pel fabricant 

Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals): 

- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9) ..................................0,21 g/cm3 

- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 >= Dm > 1,6) ..................................0,24 g/cm3 

- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 >= Dm >= 1,3) ................................0,29 g/cm3 

- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm)......................................................0,29 g/cm3 

Segons assaig UNE 41-170. 

Succió: Durant un temps de 5 minuts no serà inferior a 0,05 g/cm2 ni superior a 0,1 g/cm2; 

segons assaig UNE 41-171. 

El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin 

les exigències de la norma UNE 41-166. 

Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al 

foc especificades a la D.T. El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la D.F. ho 

sol·liciti, els documents que garanteixin aquests valors. 
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Toleràncies: 

- Sobre la dimensió nominal de fabricació: 

- Cara vista ..................................................................................................± 2 mm 

- Per a revestir .............................................................................................± 3 mm 

- Rectitud de les arestes; fletxa màxima: 

- Cara vista ......................................................................................................0,5 % 

- ............................................................................................................. <= 1,5 mm 

- Per a revestir ..................................................................................................1 % 

- ................................................................................................................ <= 3 mm 

- Planor de les cares; fletxa màxima de la diagonal: 

- Cara vista ......................................................................................................0,5 % 

- ............................................................................................................. <= 1,5 mm 

- Per a revestir ...................................................................................................1 % 

- ................................................................................................................ <= 3 mm 

a) Tipus foradat: 

Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral. 

Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al plà d'assentament. 

Distància del solc de junt a les arestes ............................................................................>= 1,2 cm 

............................................................................................................................................<= 3 cm 

Volum perforacions.......................................................................................... <= 2/3 volum total 

Envanets entre forats......................................................................................................>= 2,5 cm 

Envanets entre forats i cares exteriors............................................................................>= 3,5 cm 

Distància del solc de junt a les cares laterals ..................................................................>= 1,3 cm 

Cara vista: 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
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b) Per a revestir: 

Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, 

esquerdes o d'altres defectes superficials. 

Esmaltat: 

Gruix de resina ................................................................................................................. >= 1 mm 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra. 

S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVES: 

RB-90 "Pliego de prescripciones técnicas génerales para la recepción de bloques de hormigón 

en las obras de construcción." 

UNE 41-166-89 (1) EXP "Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y características 

generales." 

UNE 41-166-89 (2) EXP "Bloques de hormigón. Clasificación y especificaciones según su 

utilización." 

2.6. Materials d'acer per a estructures 

2.6.1. Planxes i perfils d'acer 

Definició: 

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 

d'acer A/42b o A/52b. 

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o 

rectangular, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 
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- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o 

rectangular, d'acer A/42b o A/52b. 

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, 

A/42b o A/52b. 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents: 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, 

que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 

Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA- 95. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de 

confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha 

d'aprovar la D.F. 

Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com 

les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 

Toleràncies: 

- Dimensions, forma i pes dels perfils Segons norma NBE EA-95 

- Llargària de les peces: 

 Fins a 1000 mm ± 2 mm 

 De 1001 a 3000 mm ± 3 mm 

 De 3001 a 6000 mm ± 4 mm 

 De 6001 a 10000 mm ± 5 mm 
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 De 10001 a 15000 mm ± 6 mm 

 De 15001 a 25000 mm ± 8 mm 

 A partir de 25001 mm ± 10 mm 

- Fletxa llarg/1500  10 mm 

Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat 

entre els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 

a) Perfils treballats i/o muntats a taller amb soldadura: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 

- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb 

filferroelèctrode fusible. 

- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 

- Elèctric per resistència. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i 

col·locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir 

sol·licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 

part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la 

llargària de les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 

Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 

- Fins a 15 mm ± 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm ± 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm ± 2,0 mm 

- Mes gran de 150 mm ± 3,0 mm 
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b) Perfils treballats i/o muntats a taller amb cargols: 

Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que 

compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, 

l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. 

Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels 

cargols. 

Les superfícies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser 

planes. 

Hi ha d’haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 

La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 

Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en 

perfils d'acer A/37b de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues 

dinàmiques. 

Les femelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu 

eix, s'han de bloquejar. 

Toleràncies: 

- Diàmetre dels cargols calibrats -0,00 mm +0,15 mm 

- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 

- Diàmetre del forat 11 mm ± 1,0 mm 

- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm ± 1,5 mm 

- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm ± 2,0 mm 

- Diàmetre del forat 25 o 28 mm ± 3,0 mm 

c) Perfils protegits amb emprimacio antioxidant: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 

peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 83 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol 

material, les restes de greix, òxid i pols. 

Les superfícies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs 

on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 

d) Perfils galvanitzats: 

l recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció del galvanitzat >= 275 g/m2 

Puresa del zinc >= 98,5 % 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 

intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord 

amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent 

del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

NORMATIVES: 

CTE-AE “Accions en l’edificació” 

CTE-EA "Codi tècnic de l’edificació - Acer" 

2.7. Materials per a parets i envans d'obra de fabrica 

2.7.1. Materials auxiliars per a parets i envans d'obra de fabrica 

Definició: 

Materials auxiliars per a col·laborar en l'execució de parets i envans d'obra de fàbrica. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Connector fet amb filferro d'acer inoxidable per a traves de parets en forma de 

doble triangle o amb forma de Z o L amb dues volanderes de plàstic una per a 

trencaaigües i l'altra per a fixació de plaques aïllants  

- Connector fet amb rodó d'acer galvanitzat de 6 mm de diàmetre amb forma de 

Z, per a traves de parets  

- Perfil en forma d'U de PVC rígid per a bastiments de parets de vidre emmotllat 

- Perfil de PVC rígid per a junts de de parets de vidre emmotllat 

- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer treballada a taller amb un 

o dos plecs 

- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer galvanitzat treballada a 

taller amb un plec per a traves de parets 

Connector de doble triangle: 

Ha de tenir un trenat central amb un gir complet, com a mínim. 

Radis de curvatura ..........................................................................................................>= 13 mm 

Llargària del trenat central..............................................................................................>= 35 mm 

Connector per a traves de parets en forma de z o l: 

Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 

Els plecs han de quedar a escaire. 

Elements d'acer galvanitzat: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Perfil de PVC rígid: 

Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures. 

Gruix: 

- Perfil per a bastiment ................................................................................. 5 mm 

- Perfil per a junts .......................................................................................... 2 mm 

Ancoratge de platina d'acer: 
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Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 

Els plecs han de quedar a escaire. 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 

Les característiques mecàniques i la composió química de l'acer s'han d'adequar a les 

especificacions de la NBE EA-95 

Resistència (R) a tracció de la platina (UNE 7-474): 

- Acer A/42B ....................................................................... 42 <= R <= 53 kp/mm2 

- Acer A/52B ....................................................................... 52 <= R <= 62 kp/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària.....................................................................................................+ 3 mm 

- ................................................................................................................... - 0 mm 

- Amplària ....................................................................................................± 1 mm 

- Gruix .......................................................................................................± 0,2 mm 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Connector per a traves de parets: 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

Ancoratge de platina d'acer: 

Subministrament: Peces acabades en caixes de cartró. 

Emmagatzematge: En llocs sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Connector o ancoratge: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVES: 

Ancoratge de platina d'acer: 
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NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 87 

PARTIDES D'OBRA 

2.8. Moviments de terres 

2.8.1. Excavacions per a rebaix del terreny 

Definició: 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega 

sobre camió o contenidor 

- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres 

dins de l'obra 

- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un 

rebot a l'assaig SPT. 
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a) Neteja i esbrossada del terreny: 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resulten de l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han de reblir 

amb terres del mateix terreny i s'ha de compactar homogèniament. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat com 

a útils. 

b) Rebaix de terreny o buidada de soterrani: 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 

de màquines o de camions. 

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 

possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 

i amb la mateixa compacitat. 

Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària >= 4,5 m 

Pendent: 

- Trams rectes <= 12% 

- Corbes <= 8% 

- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 

- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 

Toleràncies d'execució: 
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- Nivells ± 100 mm 

- Aplomat o talús ± 2° 

- Dimensions: 

- Rebaix de terreny ± 300 mm 

- Buidada de soterrani ± 200 mm 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) cal 

suspendre les obres i avisar la D.F. 

Rebaix de terreny o buidada de soterrani: 

S'han d'extreure les terres o materials que es puguin despendre. 

S'ha d'impedir l’entrada d'aigües superficials. S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.8.2. Excavacions de rases i pous 

Definició: 

Excavació de rases i pous de fonaments o de rases per a pas d’instal·lacions, en qualsevol tipus 

de terreny i de mitjans excepte voladura i càrrega sobre camió, contenidor o deixant les terres 

a la vora. 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 90 

S'han considerat les dimensions següents: 

- Rases de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària 

- Rases per a pas d’instal·lacions d'1 m de fondària, com a màxim 

- Pous aïllats de 2 m fins a més de 4 m de fondària 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 

SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un 

rebot a l'assaig SPT. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions ± 5% ± 50 mm 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
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- Nivells ± 50 mm 

- Planor ± 20 mm/m 

- Aplomat o talús de les cares laterals ± 2° 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins l'excavació. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 

s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Neteja i esbrossada del terreny: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Rebaix de terreny o buidada de soterrani: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2.8.3. Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats 

Definició: 

Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 

- Estesa de graves per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Terraplenat 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Reblert i estesa per tongades succesives 

Repàs i piconatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 
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a) Reblert o estesa de graves per a drenatge: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactacióha de ser 

superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 

la D.F. d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 

condicions generals ha de complir: 

- Mida del granulat <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050) <= 5% 

b) Repàs i piconatge d'esplanada: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

c) Repàs i piconatge de caixa de paviment: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell - 25 mm 

- Planor ± 15 mm/3 m 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Terraplenat, reblert o estesa: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 
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- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 

entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 

(picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 

Estesa de graves per drenatges: 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

Repàs i piconatge: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 

compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 

densitat de compactació especificada. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Terraplenat, reblert o estesa: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

Repàs: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.8.4. Transport de terres 

Definició: 
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Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 

- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 

20 km 

- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb 

dúmper o camió amb un recorregut màxim de 5 a 20 km 

- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb 

un recorregut màxim de 5 a 20 km 

a) Dins de l'obra: 

Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

b) A l'abocador: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 
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Dins de l'obra: 

El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina 

que s'hagi d'utilitzar. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix 15% 

- Excavacions en terreny compacte 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit 25% 

ROCA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

RUNA: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.9. Fonaments 

2.9.1. Capes de neteja i anivellament 

Definició: 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de 

les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Execució dels junts 
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- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa....................................................................................... - 10 mm 

- ................................................................................................................ + 30 mm 

- Nivell....................................................................................................... ± 20 mm 

- Planor ..............................................................................................± 20 mm/2 m 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonat s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 

les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVES: 

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural." 

2.10. Estructures de formigó 

2.10.1. Formigonat de pilars 

Definició: 

Formigonat d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

S'han considerat formigons amb les característiques següents: 

- Resistència: H-125, H-150, H-175, H-200, H-225 i H-250 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 98 

- Consistència: Plàstica, tova i fluida 

- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

- Murs de contenció i d'estructures 

- Recalçats 

- Traves i pilarets 

- Lloses de fonaments 

- Riostres i basaments 

- Enceps 

- Pilars 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Estreps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres. 
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Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 

dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència estimada als 28 dies: 

Formigó Fest (kp/cm2) 

H-125 >=0,9x125 
H-150 >=0,9x 150 
H-175 >=0,9x 175 
H-200 >=0,9x 200 
H-225 >=0,9x 225 
H-250 >=0,9x 250 

Gruix màxim de la tongada: 

Consistència Gruix (cm) 

Seca <=15 
Plàstica <=25 

Tova <=30 

Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència Assentament (cm) 

Plàstica 3-5 
Tova 6-9 

Fluida 10-15 

Toleràncies d'execució: 

- Recobriment de les armadures ....................................................................Nul·la 

- Posició de les armadures ....................................................................... ± 10 mm 

- Planor dels paraments vistos ........................................................... ± 6 mm/2 m 

- Planor dels paraments ocults.......................................................... ± 25 mm/2 m 

Consistència: 

- Plàstica .......................................................................................................± 1 cm 
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- Tova.............................................................................................................± 1 cm 

- Fluida...........................................................................................................± 2 cm 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

a) Traves i pilarets: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos................................................................... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..................................................................... ± 50 mm 

- Horitzontalitat ..................................................................................... ± 5 mm/m 

- ...............................................................................................................<= 15 mm 

- Aplomat.................................................................................................. ± 10 mm 

- Nivells ..................................................................................................... ± 20 mm 

- Dimensions............................................................................................. ± 20 mm 

b) Lloses: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos................................................................... ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ..................................................................... ± 50 mm 

- .............................................................................................................. <= 15 mm 

- Nivells......................................................................................................± 20 mm 

- Dimensions en planta de l'element ........................................................± 30 mm 

c) Pilars: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ...................................................................± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ......................................................................± 40 mm 

- Replanteig dels eixos entre dues plantes consecutives ..........................± 20 mm 
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- Aplomat en una planta ..........................................................................± 10 mm 

- Aplomat total ..........................................................................................± 30 mm 

- Dimensions de la secció del pilar ............................................................± 10 mm 

- Alçària del pilar .......................................................................................+ 20 mm 

- ................................................................................................................. - 10 mm 

d) Murs: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ...................................................................± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ......................................................................± 40 mm 

- Aplomat parcial.......................................................................................± 10 mm 

- Aplomat total ..........................................................................................± 30 mm 

- Dimensions del mur ................................................................................± 10 mm 

- Alçària del mur ........................................................................................+ 20 mm 

- .......................................................................................................................... - 10 mm 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 

5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 

d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En 

aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 
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No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonat. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys 

que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
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- 15 dies en temps calurós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 

contacte amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

Murs de contenció: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

Lloses: 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

Enceps: 

El formigonat s'ha de fer sense interrupcions. 

Estreps: 

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

NORMATIVES: 

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Enceps: 

* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados 

2.10.2. Formigonat de murs 

Definició: 
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Formigonat d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

S'han considerat formigons amb les característiques següents: 

- Resistència: H-125, H-150, H-175, H-200, H-225 i H-250 

- Consistència: Plàstica, tova i fluida 

- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

- Murs de contenció i d'estructures 

- Recalçats 

- Traves i pilarets 

- Lloses de fonaments 

- Riostres i basaments 

- Enceps 

- Pilars 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Estreps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència estimada als 28 dies: 

Formigó Fest (kp/cm2) 

H-125 >=0,9x125 
H-150 >=0,9x 150 
H-175 >=0,9x 175 
H-200 >=0,9x 200 
H-225 >=0,9x 225 
H-250 >=0,9x 250 

Gruix màxim de la tongada: 

Consistència Gruix (cm) 

Seca <=15 
Plàstica <=25 

Tova <=30 

Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència Assentament (cm) 

Plàstica 3-5 
Tova 6-9 

Fluida 10-15 

Toleràncies d'execució: 

- Recobriment de les armadures ....................................................................Nul·la 

- Posició de les armadures ....................................................................... ± 10 mm 

- Planor dels paraments vistos ........................................................... ± 6 mm/2 m 
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- Planor dels paraments ocults.......................................................... ± 25 mm/2 m 

Consistència: 

- Plàstica .......................................................................................................± 1 cm 

- Tova.............................................................................................................± 1 cm 

- Fluida...........................................................................................................± 2 cm 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

a) Rases i pous: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

- Horitzontalitat ± 5 mm/m  <= 15 mm 

- Aplomat ± 2% 

- Nivells ± 20 mm 

- Dimensions - 40 mm  + 80 mm 

b) Murs de contenció: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

- Horitzontalitat ± 5 mm/m  <= 15 mm 

- Aplomat ± 20 mm 

- Nivells ± 15 mm 

- Amplària del mur ± 20 mm 

- Distància entre junts ± 200 mm 

- Amplària dels junts ± 5 mm 
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c) Recalçats: 

El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a 

garantir la transmissió correcta de les càrregues. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

- Horitzontalitat ± 5 mm/m  <= 15 mm 

- Dimensions ± 100 mm 

- Replanteig de les cotes ± 50 mm 

- Desplom de cares laterals ± 1% 

d) Traves i pilarets: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

- Horitzontalitat ± 5 mm/m  <= 15 mm 

- Aplomat ± 10 mm 

- Nivells ± 20 mm 

- Dimensions ± 20 mm 

e) Lloses: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

- Horitzontalitat ± 5 mm/m  <= 15 mm 

- Nivells ± 20 mm 

- Dimensions en planta de l'element ± 30 mm 
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f) Enceps: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 50 mm 

- Horitzontalitat ± 5 mm/m  <= 15 mm 

- Aplomat ± 10 mm 

- Nivells ± 10 mm 

- Dimensions ± 20 mm 

g) Pilars: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 40 mm 

- Replanteig dels eixos entre dues plantes consecutives ± 20 mm 

- Aplomat en una planta ± 10 mm 

- Aplomat total ± 30 mm 

- Dimensions de la secció del pilar ± 10 mm 

- Alçària del pilar + 20 mm 

- 10 mm 

h) Murs: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos ± 40 mm 

- Aplomat parcial ± 10 mm 

- Aplomat total ± 30 mm 

- Dimensions del mur ± 10 mm 
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- Alçària del mur + 20 mm 

- 10 mm 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 

5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 

d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En 

aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 

armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonat. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys 

que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
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En cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. 

S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 

contacte amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

Murs de contenció: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

Recalçats: 

El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les 

separacions entre elles especificades en la D.T. 

Lloses: 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de 

l'element. 
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Enceps: 

El formigonat s'ha de fer sense interrupcions. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre els 

Plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus, 

com per exemple: 

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, 

transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de juntures i reg i 

curat del formigó segons les prescripcions del Director d’Obra. 

S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, 

d’irregularitats del terreny o de les capes granulars sobre les quals s’estenen soleres o capes 

de neteja, i els excessos derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas també de les 

capes de neteja. 

Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra 

del gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i consistència del formigó per tal 

d’aconseguir uns formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a 

l’obtenció de la fórmula de treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la 

reducció del gruix màxim d’àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de ciment de 200 

Kg/m3 en els formigons en massa i de 250 kg/m3 en els formigons armats, una relació 

aigua/ciment com a màxim de 0,65 i una consistència com a màxim tova en els formigons 

posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per 

netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en les que s’acusin irregularitats dels 

encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets 

amb morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una bona execució. 

NORMATIVES: 

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural." 
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* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).  

Enceps: 

* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

Formigonat de lloses i bancades 

Definició: 

Formigonat d'elements estructurals superficials, amb formigó de central o elaborata l'obra en 

planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

S'han considerat els elements estructurals següents: 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes 

S'han considerat els tipus de formigó següents: 

- Resistència: H-150, H-175, H-200, H-225, H-250, H-275, H-300, H-325 i H-350 

- Consistència: seca, plàstica, tova i fluida 

- Grandària màxima del granulat: 12 mm, 20 mm i 40 mm 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
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- Cura del formigó 

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla 

previst 

- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 

de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

Per a lloses alveolars, el formigó de reblert dels junts i de la capa de compressió ha de tenir les 

següents característiques: 

- Resistència del formigó a compressió (fck) >= 25 N/mm2 

- Relació aigua ciment <= 0,5 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck kg/cm2 

Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència Assentament (cm) 

Tova 0-2 
Plàstica 3-5 

Tova 6-9 
Fluida 10-15 

Toleràncies d'execució: 

- Recobriment de les armadures Nul·la 

- Posició de les armadures ± 10 mm 
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- Consistència: 

- Seca Nul·la 

- Plàstica o tova ± 1 cm 

- Fluida ± 2 cm 

Sostres d'elements resistents industrialitzats: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre els nervis >= 3 cm 

- Sobre les peces entre bigues >= 4 cm 

- En la resta de casos >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- - Planor ± 5 mm/2 m   ± 15 mm/total 

- Separació entre els eixos dels nervis ± 5 mm/m 

- Desviació dels nervis ± 5 mm/m 

- Amplària dels nervis + 10 mm  - 5 mm 

- Gruix de la capa de compressió + 10 mm  - 5 mm 

Lloses: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig total dels eixos ± 20 mm 

- Replanteig de les cotes ± 15 mm 

- Planor dels paraments vistos ± 6 mm/2 m 

- Planor dels paraments ocults ± 25 mm/2 m 

- Dimensions de la llosa ± 20 mm 

- Distància entre junts ± 50 mm 

- Amplària dels junts ± 3 mm 

- Gruix + 10 mm  5 mm 
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PROCÈS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora 

d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En 

aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida. 

El formigonat s'ha de suspendre en cas de vent fort. 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó. 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó. 

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les 

armadures i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonat. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 

disgregacions. 

S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys 

que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat 

de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. El 

formigonat dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 

El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. 

S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments. Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 

humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals  

- 15 dies en temps calurós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en 

contacte amb aigües o filtracions agressives Durant l'adormiment s'han 

d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

Lloses i membranes: 

Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la D.T. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonat, els junts han de ser perpendiculars a la resultant 

del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la D.F. els hagi 

examinat. 

Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

NORMATIVES: 

NORMATIVA GENERAL: 

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

2.10.3. Armadures per a pilars 

Definició: 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 

- Murs de contenció 

- Recalçats 

- Traves i pilarets 

- Lloses de fonaments 

- Riostres i basaments 

- Pilons 

- Enceps 

- Pantalles 

- Pilars 

- Murs estructurals 

- Bigues 

- Llindes 
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- Cèrcols 

- Sostres 

- Lloses i bancades 

- Membranes 

- Estreps 

- Armadures de reforç 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà l'autorització de la D.F. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les 

garanties i normes de bona pràctica. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Si es realitza l'empalmament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la 

generatriu en una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més 

grossa. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 

soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 40 mm, s'ha de col.locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 13.3 de la norma EH-91, 

excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonat. 

Distància lliure armadura - parament >= D màxim     >= 0,80 granulat màxim 

- Estructures en Ambient I >= 20 mm 

- Estructures en Ambient II >= 30 mm 

- Estructures en Ambient III >= 40 mm 

(Ambients I, II i III definits segons l'article 13.3 de la norma EH-91) 

Distància lliure barra doblegada - parament >= 2 D 

Valors de L en posició d'adherència bona: 

- L = M x D x D >= Fyk x D / 200      >= 15 cm 

(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

Valors de L en posició d'adherència deficient: 

- L = 1,4 x M x D x D >= Fyk x D / 140 
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(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

Valors de M: 

Formigó AEH 400 AEH 500 AEH 600 

H-150 18   
H-175 16 21  
H-200 14 19 23 
H-225 13 17 21 
H-250 12 15 19 
H-300 10 13 17 
H-350 9 12 16 
H-400 8 11 15 
H-500 7 10 14 

Valors d’a: 

Distància entre 
els dos 

empalmaments 
més pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que treballen 
a tracció en relació a la secció total d'acer: 

Per a barres 
que 

treballen a 
compressió: 

 20 25 33 50 >50  
<= 10D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 
>10D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge Nul·la (mínima l'establerta) 

- Llargària de la solapa Nul·la (mínima l'establerta) 

- Distància lliure armadura - parament Nul·la (mínima l'establerta) 

- Posició de les armadures ± 10 mm (no acumulatius) 

a) Barres corrugades: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 
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Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 41.3 de l'EH-91. 

L'empalmament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a 

armadures de diàmetre superior a 25 mm. 

Distància lliure entre barres d'armadures principals >= D màxim 

>= 1,25 granulat màxim 

>= 20 mm 

Distància entre els centres de les barres empalmades, segons la direcció de l'armadura >= 

longitud d'ancoratge (L) 

Distància entre barres empalmades per solapa <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa <= 4 D 

>= D màxim 

>= 20 mm 

>= 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): 

- Bl <= 50% At >= Dmàx / 3 

- Bl > 50% At >= 2 x Dmàx / 3 

(Bl = % de barres solapades en la mateixa secció) 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

Llargària d'ancoratge en prolongació recta >= L 

Llargària d'ancoratge en pota normal >= 0,7 L 

>= 10 x D x 15 cm 

(Pota normal definida segons l'article 40.3 de la norma EH-91; L, D en cm) 

Llargària de la solapa >= a L 

b) Malla electrosoldada: 

Llargària de l'ancoratge: L x As / As real: 

- Ha de complir, com a mínim >= 0,3 L 

>= 10 D 

>= 15 cm 
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Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real: 

- Ha de complir, com a mínim >= 0,3 L 

>= 10 D 

>= 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L: 

- - Ha de complir com a mínim >= 0,3 L 

>= 15 D 

>= 20 cm 

Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 

- D <= 6 mm >= 150 mm (mínim una trama) 

- 6 mm < D <= 8,5 mm >= 250 mm (mínim dues trames) 

- 8,5 mm < D <= 12 mm >= 400 mm (mínim dues trames) 

c) Pilons: 

Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir 

la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar. 

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació 

i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 

Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 

Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. 

Les posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 

Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un 

diàmetre del piló. 

Diàmetre barres longitudinals >= 12 mm 

Diàmetre barres transversals >= 6 mm 

Llargària de les barres longitudinals > 9 Dp + 1 Dp                > 600 cm + 50 cm 

(Dp = diàmetre del piló) 

Separació de l'armadura als paraments >= 4 cm 

Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix <= 20 cm 
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Toleràncies d'execució: 

- Distància entre estreps <= 10% de l'especificada 

- Llargària d'armadures <= 10% de l'especificada 

- Llargària d'ancoratge ± 10% de l'especificada 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures cal que els operaris demostrin la seva aptitud d'acord amb les 

especificacions de la UNE 14-010 o la UNE_EN 287-1. 

Pantalles: 

Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 

seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 

de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 

lligams i empalmaments. 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 
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NORMATIVES: 

NORMATIVA GENERAL: 

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Pilons: 

* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 

Pantalles: 

* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 

2.10.4. Armadures per a murs 

Definició: 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 

- Murs de contenció 

- Recalçats 

- Traves i pilarets 

- Lloses de fonaments 

- Riostres i basaments 

- Pilons 

- Enceps 

- Pantalles 

- Pilars 
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- Murs estructurals 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Sostres 

- Lloses i bancades 

- Membranes 

- Estreps 

- Armadures de reforç 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà l'autorització de la D.F. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les 

garanties i normes de bona pràctica. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Si es realitza l'empalmament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la 

generatriu en una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més 

grossa. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 

soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 40 mm, s'ha de col.locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 13.3 de la norma EH-91, 

excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonat. 

Distància lliure armadura - parament ......................................................................... >= D màxim 

.................................................................................................................. >= 0,80 granulat màxim 

- Estructures en Ambient I.......................................................................>= 20 mm 

- Estructures en Ambient II .....................................................................>= 30 mm 

- Estructures en Ambient III ....................................................................>= 40 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament........................................................................ >= 2 D 

Valors de L en posició d'adherència bona: 

- L = M x D x D.................................................................................>= Fyk x D / 200 
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- ................................................................................................................ >= 15 cm 

(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

Valors de L en posició d'adherència deficient: 

- L = 1,4 x M x D x D........................................................................>= Fyk x D / 140 

(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

Valors de M: 

Valors de M: 

Formigó AEH 400 AEH 500 AEH 600 

H-150 18   
H-175 16 21  
H-200 14 19 23 
H-225 13 17 21 
H-250 12 15 19 
H-300 10 13 17 
H-350 9 12 16 
H-400 8 11 15 
H-500 7 10 14 

Valors d’a: 

Distància entre 
els dos 

empalmaments 
més pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que treballen 
a tracció en relació a la secció total d'acer: 

Per a barres 
que 

treballen a 
compressió: 

 20 25 33 50 >50  
<= 10D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 
>10D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge ................................................ Nul·la (mínima l'establerta) 

- Llargària de la solapa................................................. Nul·la (mínima l'establerta) 

- Distància lliure armadura - parament....................... Nul·la (mínima l'establerta) 

- Posició de les armadures.............................................± 10 mm (no acumulatius) 

a) Barres corrugades: 

Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
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El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

L'empalmament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a 

armadures de diàmetre superior a 25 mm. 

Distància lliure entre barres d'armadures principals ...................................................>= D màxim 

.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 

........................................................................................................................................ >= 20 mm 

Distància entre els centres de les barres empalmades, segons la direcció de l'armadura ........... 

.............................................................................................................>= longitud d'ancoratge (L) 

Distància entre barres empalmades per solapa....................................................................<= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa..............................................<= 4 D 

..................................................................................................................... .................>= D màxim 

........................................................................................................................................ >= 20 mm 

.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): 

- Bl <= 50%........................................................................................At >= Dmàx / 3 

- Bl > 50% ...................................................................................At >= 2 x Dmàx / 3 

(Bl = % de barres solapades en la mateixa secció) 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

Llargària d'ancoratge en prolongació recta ............................................................................ >= L 

Llargària d'ancoratge en pota normal................................................................................ >= 0,7 L 

.............................................................................................................................>= 10 x D x 15 cm 
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(Pota normal definida segons l'article 40.3 de la norma EH-91; L, D en cm) 

Llargària de la solapa..............................................................................................................>= a L 

b) Malla electrosoldada: 

Llargària de l'ancoratge: L x As / As real: 

- Ha de complir, com a mínim......................................................................>= 0,3 L 

- .................................................................................................................. >= 10 D 

- ................................................................................................................ >= 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real: 

- - Ha de complir, com a mínim...................................................................>= 0,3 L 

- .................................................................................................................. >= 10 D 

- ................................................................................................................ >= 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L: 

- Ha de complir com a mínim.......................................................................>= 0,3 L 

- .................................................................................................................. >= 15 D 

- ................................................................................................................ >= 20 cm 

Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 

- D <= 6 mm ............................................................>= 150 mm (mínim una trama) 

- 6 mm < D <= 8,5 mm.........................................>= 250 mm (mínim dues trames) 

- 8,5 mm < D <= 12 mm.......................................>= 400 mm (mínim dues trames) 

c) Pilons: 

Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir 

la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar. 

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació 

i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 

Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 

Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. 
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Les posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 

Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un 

diàmetre del piló. 

Diàmetre barres longitudinals.........................................................................................>= 12 mm 

Diàmetre barres transversals............................................................................................>= 6 mm 

Llargària de les barres longitudinals......................................................................... > 9 Dp + 1 Dp 

............................................................................................................................ > 600 cm + 50 cm 

(Dp = diàmetre del piló) 

Separació de l'armadura als paraments............................................................................. >= 4 cm 

Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix ............................................................... <= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre estreps.................................................. <= 10% de l'especificada 

- Llargària d'armadures.................................................... <= 10% de l'especificada 

- Llargària d'ancoratge .......................................................± 10% de l'especificada 

d) Lloses: 

La disposició i la llargària mínima de les armadures han de ser les determinades a la norma 

EHE-08. 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures cal que els operaris demostrin la seva aptitud d'acord amb les 

especificacions de la UNE 14-010 o la UNE_EN 287-1. 

Pantalles: 
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Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 

seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 

de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 

lligams i empalmaments. 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col·locats a obra, en base als 

plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, incloent solapaments i aplicant les 

pesades unitàries als diferents diàmetres emprats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus, 

com per exemple: 

Kg. Acer corrugat per armadures 

Els especejaments dels armats seran realitzats pel contractista, que els facilitarà a la Direcció 

d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que això comporti l’acceptació o aprovació 

del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del 

contractista. 

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les armadures, la diferència entre els 

especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la part proporcional de barres i ferros 

auxiliars destinats a recolzar els engraellats i mantenir la seva separació relativa. També inclou 

els separadors que mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja. 

NORMATIVES: 

NORMATIVA GENERAL: 
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EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Pilons: 

* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 

Pantalles: 

* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 

2.10.5. Armadures per a lloses i bancades 

Definició: 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 

- Murs de contenció 

- Recalçats 

- Traves i pilarets 

- Lloses de fonaments 

- Riostres i basaments 

- Pilons 

- Enceps 

- Pantalles 

- Pilars 

- Murs estructurals 

- Bigues 
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- Llindes 

- Cèrcols 

- Sostres 

- Lloses i bancades 

- Membranes 

- Estreps 

- Armadures de reforç 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà l'autorització de la D.F. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci amb totes les 

garanties i normes de bona pràctica. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Si es realitza l'empalmament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la 

generatriu en una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més 

grossa. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 

soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 40 mm, s'ha de col.locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 13.3 de la norma EH-08, 

excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonat. 

Distància lliure armadura - parament >= D màxim     >= 0,80 granulat màxim 

- Estructures en Ambient I >= 20 mm 

- Estructures en Ambient II >= 30 mm 

- Estructures en Ambient III >= 40 mm 

(Ambients I, II i III definits segons l'article 13.3 de la norma EH-91) 

Distància lliure barra doblegada - parament >= 2 D 

Valors de L en posició d'adherència bona: 

- - L = M x D x D >= Fyk x D / 200    >= 15 cm 

(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

Valors de L en posició d'adherència deficient: 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 135 

- L = 1,4 x M x D x D >= Fyk x D / 140 

(Fyk en kp/cm2; L, D en cm) 

Valors de M: 

Formigó AEH 400 AEH 500 AEH 600 

H-150 18   
H-175 16 21  
H-200 14 19 23 
H-225 13 17 21 
H-250 12 15 19 
H-300 10 13 17 
H-350 9 12 16 
H-400 8 11 15 
H-500 7 10 14 

Valors d’a: 

Distància entre 
els dos 

empalmaments 
més pròxims: 

Percentatge de barres cavalcades que treballen 
a tracció en relació a la secció total d'acer: 

Per a barres 
que 

treballen a 
compressió: 

 20 25 33 50 >50  
<= 10D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0 
>10D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge ................................................ Nul·la (mínima l'establerta) 

- Llargària de la solapa................................................. Nul·la (mínima l'establerta) 

- Distància lliure armadura - parament....................... Nul·la (mínima l'establerta) 

- Posició de les armadures.............................................± 10 mm (no acumulatius) 

e) Barres corrugades: 

Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 

cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

L'empalmament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a 

armadures de diàmetre superior a 25 mm. 

Distància lliure entre barres d'armadures principals ...................................................>= D màxim 

.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 

........................................................................................................................................ >= 20 mm 

Distància entre els centres de les barres empalmades, segons la direcció de l'armadura ........... 

.............................................................................................................>= longitud d'ancoratge (L) 

Distància entre barres empalmades per solapa....................................................................<= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa..............................................<= 4 D 

............................................................................................................................. .........>= D màxim 

........................................................................................................................................ >= 20 mm 

.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): 

- Bl <= 50%........................................................................................At >= Dmàx / 3 

- Bl > 50% ...................................................................................At >= 2 x Dmàx / 3 

(Bl = % de barres solapades en la mateixa secció) 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

Llargària d'ancoratge en prolongació recta ............................................................................ >= L 

Llargària d'ancoratge en pota normal................................................................................ >= 0,7 L 

.............................................................................................................................>= 10 x D x 15 cm 

(Pota normal definida segons l'article 40.3 de la norma EH-91; L, D en cm) 

Llargària de la solapa..............................................................................................................>= a L 

Llargària de l'ancoratge: L x As / As real: 

- Ha de complir, com a mínim >= 0,3 L 
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>= 10 D 

>= 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real: 

- Ha de complir, com a mínim >= 0,3 L 

>= 10 D 

>= 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L: 

- - Ha de complir com a mínim >= 0,3 L 

>= 15 D 

>= 20 cm 

Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 

- D <= 6 mm >= 150 mm (mínim una trama) 

- 6 mm < D <= 8,5 mm >= 250 mm (mínim dues trames) 

- 8,5 mm < D <= 12 mm >= 400 mm (mínim dues trames) 

La disposició i la llargària mínima de les armadures han de ser les determinades a l'article 55.6 

de la norma EH-91. 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 

ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures cal que els operaris demostrin la seva aptitud d'acord amb les 

especificacions de la UNE 14-010 o la UNE_EN 287-1. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Barres corrugades: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 

de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 

lligams i empalmaments. 

Malla electrosoldada: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

NORMATIVES: 

NORMATIVA GENERAL: 

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

2.11. Encofrats 

PROCÈS D’EXECUCIÓ: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 

forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una 

revisió total de l'encofrat. 
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El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

Elements verticals: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

Elements horitzontals: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a d’intradós. 

Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per 

a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als 

que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui 

impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

CONDICIONS GENERALS: 
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Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una 

revisió total de l'encofrat. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 

formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

Elements verticals: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 

inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

Elements horitzontals: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la 

llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

CRITERI GENERAL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb 

el formigó. 
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament 

dels elements utilitzats. 

Sostres i lloses d'estructures: 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o 

llosa d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 

- Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 

dels forats. 

NORMATIVES: 

NORMATIVA GENERAL: 

EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural." 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

Enceps: 

EHEncepados." 

2.12. Curat,desencofrat,descintrat i desenmotllat del formigó 

PROCÈS D’EXECUCIÓ: 

Seran d’aplicació els articles 20 i 21 de la Instrucció EHE. 

Tot el formigó es disposarà de forma contínua, de manera que s'obtingui una estructura 

monolítica, menys en els llocs on existeixin juntes de construcció definides als plànols. Quan el 

procés de formigonat s'hagi d'interrompre, sense acabar l’execució de tota la fàbrica, es 

deixaran juntes de treball. En el cas de prefabricació a obra, prèviament al formigonat de la 

peça prefabricada es disposarà d'un plàstic de separació entre la llosa d'anivellació i la peça per 

evitar adherència entre formigons. 

La situació aproximada d'aquestes juntes haurà d'estimar-se prèviament, i haurà d'ésser 

aprovada pel Director d'Obra. La superfície de les juntes es deixarà irregular. Abans de que 

comenci el tramat es rentaran amb aigua i aire a pressió per eliminar la lletada refluïda i deixar 
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l’àrid vist i net. En fer-se de nou el formigonat es netejarà prèviament la junta, humitejant-la 

sense tornar basses. 

Es tindrà especial precaució en executar les juntes entre les parts fetes amb formigons 

diferents, de tal torna que aquestes juntes no presentin superfícies planes de gran àrea, 

sobretot segons la direcció vertical o direccions pròximes a ella. Quan sigui possible es 

formigonarà, immediatament a continuació de l'acabament d'una part, la confrontant que 

tingui formigó de diferent classe. 

No es col·locarà cap formigó en solera o fonaments sense que el Director d'Obra hagi aprovat 

prèviament l’estat de la superfície del terreny, la qual haurà d'estar perfectament sanejada, 

neta, humitejada i sense basses. 

Abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se les comprovacions que 

calguin per assegurar l’exactitud en la col·locació dels encofrats, i igualment durant el curs de 

formigonat, per evitar qualsevol moviment dels mateixos. 

Per sostenir els motllos s'autoritza l’ús de filferro que hagi de quedar embegut en la massa de 

formigó. Però es prohibeix terminantment deixar dins de la massa cap peça de fusta sense 

autorització del Director d'Obra. 

És obligatori l’ús de vibradors del formigó per minorar en tots els aspectes la qualitat del 

mateix, havent-se d'utilitzar formigons de consistència seco-plàstica i vigilant molt 

especialment la condició que l'aigua reflueixi a la superfície. 

Els vibradors seran suficientment revolucionats i enèrgics com per a que actuïn en tota la 

tongada de formigó que es vibri, abastant-se la suficient profunditat per assegurar l'abast de 

les diferents tongades i limitant el més precisament possible el gruix de les mateixes. 

Els vibradors tindran una freqüència no inferior a set mil (7.000) impulsos per minut, no es 

submergiran a profunditats majors de seixanta centímetres (60 cm) i no s'acceptaran temps de 

vibrat menors a cinc segons (5 seg) ni majors de quinze segons (15 seg). L’ampolla vibradora 

s'ha d'introduir verticalment en la massa de formigó fresc i retirar-se també verticalment, 

sense que pugui ésser moguda en sentit horitzontal mentre estigui submergida. 

No es permetrà que el vibrat afecti al formigó parcialment endurit, ni que s'apliqui l’element 

vibrant directament a les armadures. 

No s'utilitzaran en general vibradors d'encofrat, salvant els casos autoritzats per escrit pel 

Director d'Obra, en que la massa del formigó sigui inaccessible als vibrats d'immersió. 

Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar 

totes les causes externes, tals com sobrecàrregues o vibracions que puguin provocar danys. 

Com a mínim durant els deu (10) primers dies a partir del formigonat, es mantindran totes les 
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superfícies humides mitjançant reg. Aquest termini mínim podrà augmentar-se a judici del 

Director d'Obra en temps sec o calorós. 

Es podran aplicar a les superfícies, impermeabilitzants i d'altres tractaments especials, sempre 

que tals mètodes presentin les garanties necessàries i prèvia aprovació del Director d'Obra. 

Quan s'utilitzin compostos de formació de membrana de curat, es protegirà la superfície del 

formigó de tot tràfic o accions de desgastament que puguin trencar la membrana durant el 

mateix període que s'utilitzin mètodes normals. Aquests mètodes especials de curat podran 

ser exigits pel Director d'Obra sense que, per aquesta causa, es pagui cap suplement al 

Contractista. 

Els terminis o intervals que s'hauran de respectar per procedir al desencofrat seran fixats per la 

Direcció d'Obra d'acord amb les prescripcions de la EHE. L’operació es realitzarà a poc a poc, 

detenint-la quan s'observin efectes alarmants en el formigó. 

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. 

Limitacions 

Es pararà l'execució de l'obra de formigó en massa sempre que hom estimi que dins les 

quaranta-vuit hores (48 h) següents la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero 

graus centígrads (0ºC). El fet que a les nou (9) del matí la temperatura sigui més baixa que 

quatre graus centígrads (4ºC) és suficient per suposar que es donaran les circumstàncies 

esmentades més amunt. 

Aquestes temperatures s'abaixaran tres graus centígrads (3ºC) quan es tracti d'elements de 

gran massa o quan la superfície de les peces es protegeixi degudament. 

S'aturarà l'execució en cas de precipitacions i s'adoptaran les mesures adients perquè l'aigua 

no entri en contacte amb el formigó fresc ja col·locat. 

Durant l'execució s'evitarà qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pogués provocar danys 

als elements ja formigonats. 

Serà d'aplicació tot el que s'indica a 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. 

Acabats i toleràncies 
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Les superfícies horitzontals, com soleres i cobertes, que hagin de quedar vistes  acabaran 

acuradament amb instruments plans adequats per obtenir una superfície llisa i sense 

irregularitats. A efectes d'abonament, aquesta operació no es considera inclosa dins les 

operacions de formigonat. 

Tant les superfícies horitzontals com les encofrades, després del desencofrat, seran 

examinades acuradament pel Director d'Obra. La màxima fletxa o irregularitat, mesurada 

sobre una regla de dos metres (2 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, no superarà els 

cinc mil·límetres (5 mm) en les superfícies vistes ni els vint mil·límetres (20 mm) en les ocultes. 

En quant als gruixos, no s'admetran errors superiors al dos per cent (2 %) en menys i al cinc per 

cent (5 %) en més, i com a màxim tres centímetres (3 cm), respecte a l’indicat als plànols. 

No es procedirà a la correcció de cap paràmetre sense que abans hagi estat examinat pel 

Director d'Obra, que decidirà el sistema a emprar, en cap cas d'abonament, per eliminar o 

pal·liar imperfeccions. 

El control de qualitat de l’execució i posta en obra dels formigons serà del nivell qualificat com 

a normal en l'article setanta-dos (72) de l’esmentada Instrucció per a obres de formigó. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

M2 de superficie. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.13. Tancaments i divisories 

2.13.1. Reixats 

Definició: 

Col·locació de reixat d'1,5 a 2 m d'alçària, de malla d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb malla de torsió senzilla 

- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 

- Ancorat a l'obra 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a 

aquestes bases que no han de quedar visibles. 

Llargària de l'ancoratge dels suports: 

Alçària reixat (m) Llargària ancoratge (cm) 

1,5 >=30 
1,8  o 2 >=35 

Toleràncies d'execució: 

Distància entre suports: 

Alçària reixat (m) Llargària ancoratge (cm) 

Reixa amb malla de torsió senzilla ± 20 
Reixa amb bastidor de 2 x 1,8 m ± 2 

Reixa amb bastidor de 2,5 x 1,5 m 
2,65 x1,5 m o 2,65 x 1,8 m 

± 5 

- Replanteig ± 10 mm 

- Nivell ± 5 mm 

- Aplomat ± 5 mm 

Reixat ancorat a l'obra: 

Distància entre els suports 2 m 

Reixat amb malla de torsió senzilla: 
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La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a 

les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 

Distància entre els suports tensors 30 - 48 m 

Nombre de cables tensors 3 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant 7 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 

impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.14. Impermeabilitzacions i aïllaments estructurals 

2.14.1. Bitusol 

Definició: 

Dispersió de petites partícules de betún asfáltic en aigua, en presència de un agent 

emulsionant de caràcter aniónic i sense càrregues. 

CONDICIONS GENERALS: 

D’aplicació per als següents casos. 

Imprimació i impermeabilització de superfícies preparades per a ser tractades amb productes 

asfàltics. 

Protecció i impermeabilització de cimentacions, soterranis i murs de contenció, Recobriment 

impermeable exterior de parets i mitgeres, Masa adhesiva de panels de suro,espuma artificial i 

fusta, per a la confecció de morters asfàltics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les seves propietats son: 
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No té dissolvents, 

No té olor, 

No és tòxic ni inflamable, 

Impermeable i insoluble una vegada sec. 

Aplicable sobre superfícies humides, 

Es pot barrejar amb ciment i sorra per a el·laborar morters asfàltics, 

Bona adherència sobre morter, fusta, formigó,... 

Estable i de bona durada, 

Bona resistència a l’aigua salina o àcida i bases dèbils, 

No es cuarteixa amb la fred ni flueix amb la calor 

Característiques tècniques   

Tipologia Emulsió de betúm asfàltic amb càrregues  
Color Pardo fosc  

Densitat 1,0 Kg/l 
Contingut de sòlids en pes 50 % 

Temps d’assecament 24 H 
Temperatura d’aplicació 5,00-30,00 ºC 

Resistència a la temperatura 40 ºC 
Emmagatzematge Resguardat de les intempèries en lloc protegit de 

les gelades i fortes exposicions al sol 
 

Conservació 6 mesos, a partir de la data de fabricació  
Presentació Unitats de 5 i 25 kg  

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

El suport cal que es trobi completament exempt de pols, grasa i restes de pintura,etc. Les 

partícules soltes o mal adherides, seran eliminades. 

Les superfícies a tractar hauran de presentar una certa rugositat, per tal d’assolir una bona 

adherència. 

El suport pot trobar-se lleugerament humit però sense escorriments ni entollaments d’aigua. 

Es convenient de regar les superfícies molt absorbents o, en el cas de ser el temps prou calorós 

i trobar-se exposat al sol, per tal d’evitar una dessecació excessivament ràpida i 

conseqüentment el cuarteix de la pel·lícula. 

Es pot aplicar com a imprimació, amb una dilució del 10-20 % en aigua o bé, com a masa 

adhesiva, amb una relació 4/1 en ciment en volum. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

M2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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2.15. Juntes d’estanqueïtat 

2.15.1. Sikadur combiflex 

Definició: 

Sistema de sellat per a juntes irregulars o amb grans moviments, constituït per SIKADUR 

COMBIFLEX, a base de resines epoxi i làmina de polietilè closulfonat 

BANDA COMBIFLEX 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema consisteix en una banda HYPALON altament flexible, fixada al suport amb un 

adhesiu epoxi de gran eficàcia Amb aquest criteri es apte per efectuar el segellat de juntes de 

tamany irregular o amb grans moviments i també quan no és apte d’utilització de massilles 

convencionals, en: 

Murs de contenció, 

Túnels i galeries, 

Cimentacions i soterranis, 

Dipòsits d’aigua i decantació, 

Canals,etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les seves propietats son: 

Altament elàstic, per sobre del 300%, 

Impermeable a l’aigua, 

Bona resistència química, 

Permetre lliure moviment de la junta en totes direccions, 

Resistent als raigs ultraviolats e intempèries, 

Bon comportament a baixes temperatures, 

Bona adherència a la majoria de materials de la construcció, 

Pot aplicar-se sobre superfícies seques o lleugerament humides, 

Curat ràpid, al cap de 2 ó 3 dies, ja es pot sotmetre a les sol·licitacions previstes. 

Suporta be les vibracions, per la seva excel·lent flexibilitat, 

Homologat per emprar en contacte amb aigua potable. 

Característiques tècniques   

Tipologia < polietilé clorsulfonat  
Color Gris  

Densitat 1,5 Kg/l 
Duresa Shore A 84,00-86,00  

Resistència a la tracció 60,00 Kg/cm2 
Allargament a trencament > 400,00 % 
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Assaig de plegat A - 30,00 ºC. No fissura  
Emmagatzematge No necessita condicions especials 

d’emmagatzematge. 
 

Conservació 9 mesos  
Presentació Tires de 10 – 15 – 20 i 25 cm d’amplada  

La relació ès de 0,5 a 0,7 kg Combiflex adhesiu per junta Banda combiflex de 10 cm d’ampla. 

PROCÈS D’EXECUCIÓ 

Preparació de la junta: 

Les superfícies cal que es trobin netes, preferiblement seques i sense partícules soltes o mal 

adherides, no sent necessari una imprimació prèvia. 

Preparació de la làmina. 

Cal netejar les dues cares de la làmina amb COLMA LIMPIADOR, per la qual cosa es retirarà el 

film de polietilè existent en una d’elles. 

Mescla: 

COMBIFLEX ADHESIU, és un producte de od s components, per tant cal remoure prèviament 

cadascun dels components i seguidament procedir a la mescla, amb un agitador de baixa 

velocitat ( 400 – 600 rpm). 

L’aplicació es realitza amb espàtula a ambdós costats de la junta, en una amplada de uns 6 cm i 

amb un gruix de 3 mm aproximadament. 

Es convenient col·locar a lo llarg de la banda, una cinta de paper adhesiu amb el mateix ample 

de la junta. 

A continuació es col·loca la BANDA COMBIFLEX, sobre la junta, pressionant per tal que 

l’adhesiu passi a través dels orificis practicats en la banda a lo llarg dels seus costats. 

Quan sigui necessari empalmar la banda, cal efectuar-ho amb soldadura amb aire calent. 

Posteriorment cal aplicar sobre la banda des d’els extrems de la mateixa i fins el paper 

adhesiu, una altre capa de Combiflex adhesiu. 

Per acabar, cal retirar la cinta adhesiva obtenint d’aquesta manera una junta ben perfilada. 

En funció de la tipologia de la junta, amplada i conjunt de moviments previstos, pot ser 

convenient efectuar un bucle en la làmina cap a l’interior de la junta. 

Cal evitar les supressions d’aigua en el moment de col·locar-ho, la qual cosa s’assoleix 

mitjançant un tractament previ amb materials tipus Sika-4a ó similar. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.16. Pous i canalitzacions 

2.16.1. Pous de registre 

Definició: 

Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució a l'obra. 

Característiques generals 

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element 

especial de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada o sortida d'un tram deprimit, 

pou amb caiguda, etc.) i de la seva procedència. 

Pous prefabricats 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 

morter,recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

Seran tubulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre interior 

i setze centímetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de tres-cents a 

set-cents mil·límetres (300-700 mm) de diàmetre interior, i tubulars de mil vuit-cents 

mil·límetres (1800 mm) de diàmetre interior i vint centímetres (20 cm) de gruix de paret per a 

escomeses normalitzades de vuit-cents a mil quatre-cents mil·límetres (800-1400 mm) de 

diàmetre interior. 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als Plànols. No s'admetrà que la tapa 

sobresurti més de vint centímetres (20 cm) de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces 

intermèdies d'alçades diferents. 

L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per 

permetre canvis d'alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les 
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clavegueres que convergeixen al col·lector, assegurant també una estanqueïtat total. Totes les 

peces vindran amb els orificis per a la col·locació dels graons. 

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A 

partir d'aquí el pou serà de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) amb una altra transició en la 

part final gràcies a un con de 1200-600. La part superior del con, de sis-cents mil·límetres (600 

mm) de pas lliure fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida 

de vuit-cents cinquanta mil·límetres (850 mm). 

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l'obra, la 

cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la qual haurà de 

limitar la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no quedi 

especificat en Projecte, reservant-se l’Administració la realització de les proves que cregui 

adients per a la constatació de l'acompliment d'aquesta premissa. 

Pous fabricats "in situ" 

Seran de formigó armat o totxo segons els Plànols i mitja prismàtica, amb formigó de 

resistència característica dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 kg/cm2). 

La seva execució serà prefabricada en obra s'assegurarà l'estanqueïtat total tant del pou com 

del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen. Hauran d’adaptar-se perfectament a la 

rasant definida als plànols. No s’admetrà a la tapa que sobresurti de més menys cinc (+ 5) 

mil·límetres de la cota teòrica. No s'admetran més juntes de construcció que les definides als 

Plànols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre que la base 

s'emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses minimitzant les 

turbulències per tal d'evitar despreniments de gasos molests. La forma serà la dels Plànols o la 

que autoritzi l'Enginyer Encarregat. 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la 

impermeabilitat. 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en 

aquells trams en que els col·lectors poden entrar en càrrega, les tapes seran estanques. 

Paret de maó: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

CONSIDERACIONS GENERALS 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars. 

S'han considerat els materials següents: 

Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
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Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 

esquerdejat exterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Comprovació de la superfície de recolzament 

Col·locació de les peces agafades amb morter 

Acabat de les parets, en el seu cas 

Comprovació de l'estanquitat del pou 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 

d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 

baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou ± 50 mm 

- Aplomat total ± 10 mm 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i 

ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. 

No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m 
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- Gruix de l'arrebossat i el lliscat ± 2 mm 

Paret exterior acabada amb un esquerdejat exteriror 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 

adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat <= 1,8 cm 

Solera: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat 

com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Resistència característica estimada el formigó al cap de 28 dies (Fest) >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

- Línia de l'eix ± 24 mm 

- - Dimensions interiors ± 5 D    > 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

Nivell soleres ± 12 mm 

Gruix (e): 

- e <= 30 cm + 0,05 e (<= 12 mm) 

- 8 mm 

- e > 30 cm + 0,05 e (<= 16 mm) 

- 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor ± 10 mm/m 

PROCÈS D’EXECUCIÓ: 

Pous de registre 

Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 
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Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del Capítol II del 

present Plec, les Normes Tecnològiques de l’Edificació. Els materials emprats hauran de 

complir les especificacions contingudes en el present Plec de Condicions. 

En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra 

hagi aprovat prèviament l’excavació de la caixa corresponent. 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) 

respecte a les indicades als plànols o a les solucions adoptades. 

Els errors d’enrassat amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran 

superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre 

(0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les conduccions i evitar velocitats lentes que 

comportin sedimentacions. 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o 

negatiu. 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc 

centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 

Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat definides en el 

Capítol II del present Plec. 

1)  Pous de registre prefabricats 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn 

en zones amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat preceptiva no es col·locaran fins que s'hagi 

extret l'aigua que pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans 

auxiliars que prescrigui l'Enginyer Encarregat. 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de 

l'escomesa segons les directrius establertes per la casa subministradora d'aquests elements i 

de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb 

formigó en massa H-150 de ciment Portland arrebossat i lliscat, essent decisió de l'Enginyer 

Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina epoxi en 

una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 

A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. 

Aquest es podrà recalçar amb morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai 

per a la realització del suport del marc de la tapa de registre, que es col·locarà amb 

posterioritat. 
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Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels 

pous, segons les directrius del fabricant i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. 

2) Pous de registre i pous especials "in situ" 

Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la connexió 

de les escomeses, que es realitzaran com en els pous prefabricats, s'executarà la cubeta de 

canalització amb formigó en massa H-150 o en el propi formigó estructural, essent decisió de 

l'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina 

epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. La pujada des de la clau del col·lector 

fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

Una vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat 

per l'Enginyer Encarregat, de l'espai existent entre la paret i l'excavació una vegada retirada 

l'estrebada. S'exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior al noranta-cinc per 

cent (95%) del Pròctor Modificat, sempre que l'Enginyer Encarregat no disposi el contrari. 

ASSAIGS I CONTROL: 

Se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la Norma ASTM 

C478, tant pel que fa a materials con a disseny. La resistència mínima del formigó serà dos-

cents vuitanta quilograms per centímetre quadrat (280 kg/cm2). 

L'armat es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop d'aigua, segons la norma 

EHE. 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les proves 

següents: 

Proves d'absorció 

L'absorció de les parets de l'element assajat no superarà el sis per cent (6%) del pes en sec. La 

prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C947 i per a elements de més d'un 

quilogram (1 kg). 

Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà que més del deu per 

cent (10%) de les peces assajades tinguin una resistència més petita que l'exigida: 280/200 

kg/cm2. Es podran extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 947. 

Als elements d'ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió 

hidràulica responen a la necessitat de comprovar l'estanqueïtat del pou i de les connexions 

dels tubs. 
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Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant un 

temps mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixi degoteig per les juntes ni 

per les parets del pou. S'admeten però, taques d'humitat que no donin lloc a degotim. 

No s'admetrà pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions 

internes superiors a l'u per cent (1%). Els pous s’acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de 

morter de ciment i sorra de riu. 

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat. 

Recepció 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències d'aquest capítol 

del Plec o si s'hi aprecien directament defectes com: 

- Esquerdes d'amplada igual o més gran que vint-i-cinc centèsimes de mil·límetre (0,25 

mm) i longitud igual o més gran de deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 

s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó 

HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, 

tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat. 

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 

en el Quadre de preus. 

NORMATIVES: 

NORMATIVA GENERAL: 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones." 
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5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 

5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

2.17. Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

2.17.1. Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de diàmetre 

per a pous de registre segons Plànols i de vuit-cents (800 mm) a l'entrada per a neteja de 

determinats pous. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de 

suport entre la tapa i el marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos 

mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les tapes no tindran forats de 

ventilació. 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del 

marc i la tapa sigui rectificat mecànicament. 

EXECUCIÓ I CONTROL: 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement 

repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les arestes, lliure de defectes 

perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran 

lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de 

Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua aprovat per O.M. de 28 de 

juliol de 1974 seran: 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze quilograms 

(12 kg). 

d) Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les peces de 

forma cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres especials 

idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les 

peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 
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Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf 

anterior però la seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres de costat (50 mm). 

Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

El subministrament i col·locació de mares i tapes metàl·liques de pous de registre es mesurarà i 

pagarà per unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades en aquest 

Plec i als Plànols del Projecte. 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, 

maquinaria i mà d'obra necessaris per a l’execució, així com les necessitats circumstancials que 

es requereixin per a que l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

NORMATIVES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

2.18. Canonades d’acer 

2.18.1. Generalitats: 

CONDICIONS GENERALS: 

Aquest plec fa referència a les canonades d’acer, de diàmetres compresos entre 60 mm i 1000 

mm, amb pressions nominals entre 30 i 64 bar. El Contractista haurà de subministrar e 

instal·lar els tubs i accessoris d’acord amb les condicions i documents del contracte. 

Relació de treballs especificats en altre part del plec: 

A. Moviment de terres 

B. Formigons 

C. Proba hidrostàtica i desinfecció de canonades. 

D. Vàlvules i accessoris 

E. Peces especials fabricades en acer 

Especificacions, Codis i Normes de Referència: 

A. Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes 
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Especificacions, tot el treball aquí determinat haurà d’acomplir amb o excedir les condicions 

dels següents documents, sempre i quan les aquestes condicions no estiguin en contradicció 

amb les estipulacions d’aquesta secció. 

NORMES 

UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para 

las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

GARANTIA DE QUALITAT: 

A. Inspecció: 

Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d’acord amb el disposat en les normes de 

referència, complementades per els requisits d’aquesta especificació. El contractista haurà de 

notificar a la D.O., per escrit, la data de començament de la fabricació de les canonades, amb 

una anterioritat no menor a 14 dies hàbils abans del començament de qualsevol fase de 

fabricació. Durant l’elaboració dels tubs, la D.O. tindrà accés a totes les àrees on la fabricació 

estigui en procés i se li permetrà fer totes les inspeccions necessaris per a garantir 

l’acompliment de les especificacions. 

B. Proves: 

Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials emprats en la construcció 

dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d’acord amb les condicions de les normes de 

referència que siguin d’aplicació.  

El contractista haurà d’executar les proves dels materials sense cap cost addicional. 

La D.O. tindrà dret a presenciar totes les proves fetes per el contractista. 

A més, d’aquelles proves requerides específicament, la D.O. podrà sol·licitar mostres 

addicionals de qualsevol material per a ser sotmeses a proves. Les mostres addicionals seran 

subministrades sense cost addicional. 

C. Requisits que han d’acomplir els subministradors de canonada: 

Hauran de disposar d’un sistema d’assegurament de la qualitat que acompleixi la norma EN-

ISO 9001; 2000. 

L’organisme que hagi realitzat las certificacions haurà d’estar acreditat conforme a les normes 

EN 45011 o EN45012, segons correspongui. 

Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l’aigua hauran d’acomplir 

el que es disposa al Real Decreto 140/2003 de 7 de febrer. 
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El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l’annex IX del citat decret, en la que 

figurarà el nº de registre sanitari de l’empresa i el nº de registre sanitari del producte o la seva 

autorització per a us en contacte amb aigua per a consum humà. 

Haurà de presentar escrits d’autorització per a la supervisió del procés de fabricació i 

comprovacions de l’autocontrol. En cas de que algún element ofertat hagi de ser adquirit a un 

altre fabricant, s’haurà de presentar l’autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquestes a 

l’hora hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels mateixos requisits indicats en 

els paràgrafs anteriors. 

El fabricant haurà de presentar el programa de autocontrol que haurà de completar: 

Tubs i peces 

Controls que acompleixin com a mínim l’especificat en el projecte de norma prCEN/TS 12201-

7: 2002 (E). 

2.18.2. Definició i característiques dels elements: 

Tub cilíndric i els accessoris, d'acer. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica 

d'estanquitat, amb recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i 

recobriment interior de morter de ciment centrifugat. 

- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció 

principal, amb el mateix diàmetre del cos principal o bé amb un diàmetre inferior 

(derivacions reduïdes), amb la superfície interior recoberta per una capa de 0,35 

micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior 

recoberta amb vernís. 

- Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una derivació a 

90° 

- Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45° 

- Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la superfície interior 

recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per 

electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís. 

- Accessoris per a la reducció del diàmetre de canalitzacions, sense modificar-ne la seva 

direcció. No s'inclouen les tes reduïdes considerades fonamentalment com a 

accessoris per a derivacions. La superfície interior esta recoberta per una capa de 0,35 
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micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i la superfície exterior esta 

recoberta amb vernís. 

- Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con 

- Placa de reducció: Peça circular amb mides d'acoblament corresponents a 

brides de diferent diàmetre nominal en cada cara i amb una perforació circular 

del diàmetre corresponent al diàmetre nominal de l'acoblament menor  

- Accessoris d'unió per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb vernís. 

- Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de 

campana i l'altre amb brida, o un amb brida i l'altre llis, o bé, tots dos en forma 

de campana 

- Brida cega 

- Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques 

d'estanquitat i un maniguet de reacció 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Con de reducció: 

- Dues unions de campana amb anella elastomèrica 

- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

- Dues unions per testa 

- Con i placa de reducció: 

- Dues unions embridades amb anella elastomèrica 

- Derivació: 

- Peça amb els tres extrems en forma de campana 

- Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus 

d'unió requerida en el següent element del ramal que se'n derivi 

- Colze: 

- Unió de campana amb anella elastomèrica 

- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
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- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

- Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció 

- Maniguet de connexió: 

- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 

- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida 

d'estanquitat 

- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat i 

contrabrida de tracció 

- Una unió embridada i acabat llis per l'altre extrem 

- Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 

- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

2.18.3. Característiques generals: 

A l'extrem de campana hi ha d'haver: 

- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 

- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 

- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 

- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs 

o peces contigües 

- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què 

s'hi agafin els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella 

elastomèrica 

Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 

- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 

- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica 

convexa i una secció trapezoidal 

- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen 

al collarí de la campana i bloqueja el tancament 
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En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels 

cargols i femelles amb les seves volanderes. 

En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de 

reacció, els rodons roscats i les femelles. 

En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden incloses les 

dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles. 

L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 

- Les sigles del fabricant 

- El diàmetre nominal 

- Indicació de la setmana de fabricació 

- Indicació de l'any de fabricació 

No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 

La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant 

soldadura o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 

L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 

En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element 

soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 

En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

El recobriment ha de quedar ben adherit. 

Cada peça ha de portar de forma indeleble i ben visible les següents dades: 

- La marca del fabricant 

- El diàmetre nominal 

- L'any de fabricació 

- Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: 

Per a aigua: 70°C 

Per a hidrocarburs: 60°C 
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- Resistència a la tracció: >= 420 MPa 

2.18.4. Tubs: 

El tub ha de ser recte. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 

diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 

La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es 

poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació. 

Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm 

Facilitat de mecanització (duresa superficial): <= 230 Brinell 

Allargament fins al trencament: >= 10% 

Característiques del recobriment exterior: 

- Densitat de cinc: >= 130 g/m2 

- Gruix de la capa d'acabat (vernís): >= 70 micres 

Característiques hidràuliques: 

Diàmetre 
nominal 

Pressió prova 
hidràulica (bar) 

Pressió 
funcionament 
normal (bar) 

Pressió 
màxima (bar) 

<= 150 

50 

64 77 
200 62 74 
250 54 65 
300 49 59 

350 

40 

45 54 
400 4 51 
450 40 48 
500 38 46 
600 36 43 

700 

32 

34 4 
800 32 38 
900 31 37 

1000 30 36 

Toleràncies: 
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- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 

- Llargària: ± 30 mm 

- Rectitud: <= 0,125% llargària del tub 

- Ovalitat: 

- Diàmetre nominal <= 200: Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 

- Diàmetre nominal de 250 a 600: <= 1% 

- Diàmetre nominal > 600: <= 2% 

Característiques dimensionals i toleràncies: 

Diàmetre 
nominal 

Diàmetre 
exterior 

Gruix paret 
Gruix 

revestiment 
interior 

Ample 
fissures 
màxim 

(mm) (mm) 
(mm) 
+1mm 

(mm) 
(mm) 
sense 
límit 

(mm) (mm) (mm) 

60 77 -1,2 6,0 -1,3 

3,5 -1,5 0,8 

80 98 -2,7 6,0 -1,3 
100 118 -2,8 6,1 -1,4 
125 144 -2,8 6,2 -1,4 
150 170 -2,9 6,3 -1,5 
200 222 -3,0 6,4 -1,5 
250 274 -3,1 6,7 -1,6 
300 326 -3,3 7,2 -1,6 

350 378 -3,4 7,7 -1,7 

5 -2,0 1,0 
400 429 -3,5 8,1 -1,7 
450 480 -3,6 8,6 -1,8 
500 532 -3,8 9,0 -1,8 
600 635 -4,0 9,9 -1,9 

700 738 -4,3 10,8 -2,0 

6 -2,5 1,2 
800 842 -4,5 11,7 -2,1 
900 945 -4,8 12,6 -2,2 

1000 1048 -5,0 13,5 -2,3 

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 

Tolerància gruix paret: 

- Gruix paret 6 mm: - 1,3 mm 

- Gruix paret > 6 mm: - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
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2.18.5. Accessoris: 

En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància 

del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

En els accessoris de reducció, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 

rebaves. 

En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i 

sense rebaves. 

La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 

micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi. 

En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa 

per a fer les unions, o bé, llisos, segons el tipus d'unió previst. 

Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de la UNE-EN 545. 

Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 

Diàmetre 
nominal 

Gruix paret 
(mm) 

Pressió 
prova 

hidràulica 
(bar) 

<=80 7,0 25 
100 7,2 25 
125 7,5 25 
150 7,8 25 
200 8,4 25 
250 9,0 25 
300 9,6 25 

350 10,2 16 
400 10,8 16 
500 12,0 16 
600 13,2 16 

700 14,4 10 
800 15,6 10 
900 16,8 10 

1000 18,0 10 

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12 

Facilitat de mecanització (duresa superficial): <= 250 Brinell 

Allargament fins al trencament: >= 5% 
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Gruix de la capa de recobriment: >= 70 micres 

Toleràncies: 

- Gruix paret: + sense límit 

- Gruix paret 7 mm: - 2,3 mm 

- Gruix paret > 7 mm: - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm 

- Llargària: 

- Unions de campana: ± 20 mm 

- Unions embridades: ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 

2.18.6. Condicions de subministrament i emmagatzematge: 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Subministrament: 

No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: 

En llocs protegits contra els impactes. 

TUBS: 

S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

La disposició dels tubs en les piles pot ser: 

- Amb els extrems de campana capiculats per capes 

- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar 

mitjançant separadors 

- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada 

capa 90° respecte de la inferior 

Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
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Diàmetre 
nominal 

Extrems 
capiculats per 

capes 

Extrems en el mateix sentit o 
capiculats en una mateixa capa i 
girant cada capa 90º respecte de 

la inferior 

60 89 33 
80 70 30 

100 58 27 
125 47 24 
150 40 22 
200 31 18 
250 25 16 
300 21 14 

350 18 12 
400 16 11 
450 14 10 
500 12 8 
600 10 7 

700 7 5 
800 6 4 
900 5 4 

1000 4 3 

2.18.7. Unitat i criteris d’amidament: 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

2.18.8. Normativa de compliment obligatori: 

UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para 

las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

2.19. Canonades de polietilè 

2.19.1. Generalitats: 

CONDICIONS GENERALS: 

Aquest plec fa referència a les canonades de polietilè PE100, de diàmetres compresos entre 

100 mm i 355 mm, amb pressions nominals entre 6 i 25 atmosferes. El Contractista haurà de 

subministrar e instal·lar els tubs i accessoris d’acord amb les condicions i documents del 

contracte. 

Relació de treballs especificats en altre part del plec: 

A. Moviment de terres 

B. Formigons 

C. Proba hidrostàtica i desinfecció de canonades. 
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D. Vàlvules i accessoris 

E. Peces especials fabricades en acer 

Especificacions, Codis i Normes de Referència: 

A. Sense limitar el caràcter general d’altres condicions d’aquestes Especificacions, tot el treball 

aquí determinat haurà d’acomplir amb o excedir les condicions dels següents documents, 

sempre i quan les aquestes condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions 

d’aquesta secció. 

NORMES 

UNE-EN 12201-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE) Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE) Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-3 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 

UNE-EN 12201-5 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 5. Aptitud al uso del sistema. 

UNE-EN ISO 6259-1 Tubos termoplásticos. Determinación de las propiedades de tracción. 

EN ISO 1133 Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos en 

masa (IFM) y en volumen (IFV). 

Pr EN ISO 3126 Sistemas de canalizaciones plásticas. Componentes de canalizaciones plásticas. 

Determinación de dimensiones. 

UNE-EN 1092-1 Bridas circulares para tuberías, grifos, accesorios y piezas especiales, 

designación PN Parte 1 - Bridas de acero. 

GARANTIA DE QUALITAT: 

C. Inspecció: 

Tots els treballs podran ser inspeccionats en fàbrica, d’acord amb el disposat en les normes de 

referència, complementades per els requisits d’aquesta especificació. El contractista haurà de 

notificar a la D.O., per escrit, la data de començament de la fabricació de les canonades, amb 

una anterioritat no menor a 14 dies hàbils abans del començament de qualsevol fase de 

fabricació. Durant l’elaboració dels tubs, la D.O. tindrà accés a totes les àrees on la fabricació 

estigui en procés i se li permetrà fer totes les inspeccions necessaris per a garantir 

l’acompliment de les especificacions. 
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D. Proves: 

Excepte si es modifica en aquestes especificacions, tots els materials emprats en la construcció 

dels tubs hauran de ser sotmesos a prova, d’acord amb les condicions de les normes de 

referència que siguin d’aplicació.  

El contractista haurà d’executar les proves dels materials sense cap cost addicional. 

La D.O. tindrà dret a presenciar totes les proves fetes per el contractista. 

A més, d’aquelles proves requerides específicament, la D.O. podrà sol·licitar mostres 

addicionals de qualsevol material per a ser sotmeses a proves. Les mostres addicionals seran 

subministrades sense cost addicional. 

C. Requisits que han d’acomplir els subministradors de canonada: 

Hauran de disposar d’un sistema d’assegurament de la qualitat que acompleixi la norma EN-

ISO 9001; 2000. 

L’organisme que hagi realitzat las certificacions haurà d’estar acreditat conforme a les normes 

EN 45011 o EN45012, segons correspongui. 

Tots els productes a subministrar que hagin d’estar en contacte amb l’aigua hauran d’acomplir 

el que es disposa al Real Decreto 140/2003 de 7 de febrer. 

El fabricant haurà de facilitar la documentació exigida en l’annex IX del citat decret, en la que 

figurarà el nº de registre sanitari de l’empresa i el nº de registre sanitari del producte o la seva 

autorització per a us en contacte amb aigua per a consum humà. 

Haurà de presentar escrits d’autorització per a la supervisió del procés de fabricació i 

comprovacions de l’autocontrol. En cas de que algún element ofertat hagi de ser adquirit a un 

altre fabricant, s’haurà de presentar l’autorització de cadascuna de les fàbriques, i aquestes a 

l’hora hauran de disposar a efectes de qualitat de producte dels mateixos requisits indicats en 

els paràgrafs anteriors. 

El fabricant haurà de presentar el programa de autocontrol que haurà de completar: 

Tubs i peces 

Controls que acompleixin com a mínim l’especificat en el projecte de norma prCEN/TS 12201-

7: 2002 (E). 

2.19.2. Productes 

GENERALITATS: 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 171 

Quan es dugui a terme un examen visual sense augments, les superfícies internes i externa 

dels tubs hauran de presentar un aspecte llis, i estar lliure d’esquerdes, cavitats o altres 

defectes superficials que impedeixin la conformitat del tub amb la norma UNE-EN 120001. Els 

tubs han de ser blaus o negres amb bandes blaves tal com especifica la norma UNE-EN 12201-

2. 

DIMENSIONS DELS TUBS 

a) Espessor de tubs:  

D’acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3 l’espessor de paret i les seves toleràncies 

estaran d’acord amb la taula 2 de la citada norma. 

b) Diàmetres exteriors mitjos i ovalació: 

D’acord amb la norma UNE-EN 12201-2 article 6.3 el diàmetre exterior mig i la ovalació han de 

ser conformes amb lo establert en la taula 1 de la citada norma. 

c) Longituds: 

Les longituds dels tubs seran en general de 12 m, excepte especificació contraria en projecto. 

Les toleràncies en longitud seran de +/- 10 mm. 

UNIONS: 

Podran ser de tres tipus, tal i com s’indica mes detalladament en l’apartat 3 d’aquest Plec. 

Amb soldadura a tope. 

Amb unió mitjançant maniguets electrosoldables. 

Mitjançant portabrides (valonas) de polietilé i brides metàl·liques. 

Els cargols per a les brides seran d’acer de rosca mètrica i les seves característiques venen 

especificades en les Normes EN 1092-2 i estaran cadmiats o bicromats. 

Les gomes entre brides acompliran amb la EN 681-1. 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES: 

D’acord amb l’article 7 de la norma EN 12201-2 els mètodes d’assaig i els requisits exigits seran 

els de la taula 3 de la citada norma. 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
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D’acord amb l’article 8 de la norma EN 12201-2 els mètodes d’assaig i els requisits exigits seran 

els de la taula 5 de la citada norma. El requisit d’allargament en la ruptura que en la norma 

s’especifica com ≥ 350% es fixa en aquest plec en 600%. 

MARCAT DELS TUBS 

S’acomplirà lo especificat en l’article 11 de la norma UNE-EN 12201-2. 

ACCESSORIS: 

S’acomplirà lo especificat en la norma UNE-EN 12201-3. 

RECEPCIÓ DE LOTS: 

La recepció del producte es farà a fàbrica: Per a la realització de les proves el fabricant o el 

contractista haurà d’aportar al seu càrrec tots els medis i personal que sigui precís. 

1. Tubs: 

El lot estarà format per la producció de tubs d’una jornada de treball. S’analitzarà: 

1.1. Característiques geomètriques (espessor, diàmetres, ovalació, longitud), 

en tubs distribuïts uniformement al llarg de la jornada de treball. 

1.2. Assaig de tracció i allargament en ruptura en un tub. El número de 

provetes serà l’indicat a la Taula 1 del art. 5.2. de la ISO 6259-1: 1997. 

1.3. Resistència hidrostàtica a 20ºC en tres tubs. 

2. Peces: 

2.1. Característiques geomètriques en una de cada 10 peces. 

3. Instal·lació de tubs 

3.1. Emmagatzematge, manipulació i transport: 

La canonada s’emmagatzemarà protegida de les fonts de calor (temperatures superiores a 45º) 

i del contacte amb objectes punxaguts o tallants. S’evitarà l’entrada d’elements estranys en el 

seu interior i es procurarà que el temps de emmagatzematge sigui el menor possible. 

Igualment les canonades emmagatzemades estaran situades de tal forma que no entrin en 

contacte amb combustibles, dissolvents, pintures agressives etc. 

Les barres s’emmagatzemarà de tal forma que quedin recolzats en tota la seva longitud, 

disposant-les alternativament en capes sense distanciadors de fusta. 
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L’alçada màxima de tubs apilats no excedirà de 1,20 m i s’asseguraran convenientment per a 

que no es desplacin per els cantons. 

La manipulació dels tubs de polietilè s’ha de realitzar amb el material adequat de tal forma que 

les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el material estiguin degudament protegides. 

S’exclou expressament l’ús de cadenes, cables eslingues metàl·liques per al moviment dels 

tubs. Si s’empren carretes elevadores, les zones en contacte amb el tub han d’estar protegides 

amb materials elàstics. S’ha d’evitar pràctiques tals com arrossegar els tubs en contacte amb 

objectes tallants. En el cas en que per necessitats de muntatge, sigui precís desplaçar el tub 

horitzontalment aquest es recolzarà sobre rodets metàl·lics durant el desplaçament. 

Tot tub malmès haurà de ser substituit per el contractista. Es considera dany al tub, qualsevol 

raspadura, cràter, etc. que tingui una profunditat superior al 3% de l’espessor del tub. En cas 

de produir-se el dany, la part del tub malmesa s’eliminarà, la resta de tub sa podrà emprar-se. 

Abans de col·locar el tub a la rasa, cada tub o accessoris es netejarà completament de 

qualsevol substància estranya que s’hagi dipositat i es mantindrà net a partir d’aquest 

moment. Las obertures dels tubs i accessoris ja instal·lats s’hauran de tancar durant qualsevol 

interrupció dels treballs. 

ESTESA DE TUBS: 

L’estesa de la conducció es realitzarà de forma sinuosa per a reduir en part les tensions 

produïdes per variacions tèrmiques. Es respectaran els radis de curvatura del projecte i si per 

alguna causa excepcional no es pogués fer es es faran servir colzes.. No s’admetran curvatures 

ni manipulacions realitzades per escalfament mitjançant aplicació de flama directa sobre la 

canonada. Els tubs podran muntar-se dins o fora de la rasa, essent lo normal això últim. Quan 

els tubs arribin al lloc d’ús des de fàbrica es reparteixen al llarg de la futura rasa, tinent cura de 

col·locar-los en el canto oposat a aquell en que es dipositaran les terres de la excavació que 

serviran de posterior reblert. Els tubs s’uneixen fora de la rasa amb la precaució ja advertida de 

no desplaçar-los sobre el terra sota cap concepte. Una vegada soldades, amb ajuda d’una 

petita grua dotada de elements de subjecció que no danyen al tub, es va instal·lant la 

canonada a la rasa; si es precís s’instal·laran travesses transversals sobre la rasa que ajuden a 

subjectar la canonada i que paulatinament es van eliminant. En qualsevol cas el tub es diposita 

suaument sobre el llit de la rasa. 

S’haurà de tindre especial cura en comprovar que no existeixen punts alts relatius en la 

canonada abans de procedir a tapar-la. Cas d’existir aquests (produïts per la temperatura) 

s’interrompran els treballs fins que la canonada quedi en posició correcta. El desfàs entre 

canonada, estesa i tapada amb una primera tongada de terres no ha d’excedir en general els 

50 m de longitud, variant aquesta amb la temperatura ambient. 

UNIONS: 

Las unions entre tubs poden fer-se per els següents procediments: 
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- Soldadura a tope 

- Unió mitjançant maniguets electrosoldables. 

- Mitjançant portabridas (valonas) de polietilè i brides metàl·liques 

La soldadura a tope es el procediment generalment emprat per a unir tubs. Aquest sistema no 

es recomanable per a la unió de peces de diferent espessor, en aquest cas es recomana la unió 

mitjançant maniguets electrosoldables. 

Soldadura a tope: 

La unió entre tubs de polietilè del mateix espessor s’efectuarà mitjançant el procediment de 

soldadura a tope. 

El procediment consisteix en l’escalfament dels extrems dels tubs o accessoris per contacte 

amb una placa calefactora, fins a assolir la temperatura de fusió i en la unió posterior per 

pressió d’ambdues peces, durant el temps prescrit en cada cas. La tècnica d’unió per soldadura 

a tope requereix emprar màquines per a poder controlar la pressió necessària per a l’unió. 

Les unions les realitzaran operaris homologats per l’empresa que subministra els tubs i 

accessoris. 

El fabricant de tubs subministrarà totes les dades de la màquina de soldar, així com el 

diagrama de temps. Temps de formació del cordó inicial, temps d’escalfament, temps per a 

retirar la placa, temps per a assolir la pressió de soldadura i temps de refredament. 

Les pressions de soldadura del sistema hidràulic i d’escalfament també s’expressaran en el 

citat diagrama. 

És dada a subministrar per el fabricant l’alçada del cordó inicial en funció de l’espessor dels 

tubs a unir. 

S’hauran de tenir en especial les següents precaucions durant les operacions d’unió: 

S’han de prendre les mesures oportunes per a garantir que el medi extern on es realitzin les 

soldadures no afecti a la neteja que ha de mantenir-se durant el procés. 

Al col·locar i posicionar els tubs en la màquina de soldar, es tindrà en compte que estiguin ben 

alineats (la tolerància màxima serà del 5% del espessor del tub), i la posició respecte de la 

màquina serà tal que una vegada confrontat el tub quedi com a mínim una distància de 20 mm 

entre la mordassa i l’extrem del mateix. 

L’operació de refrendat es realitzarà per a netejar els extrems dels tubs a unir es prolongarà 

fins aconseguir eliminar totes les zones deteriorades. Una vegada finalitzada l’operació de 
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refrendat es netejaran els extrems dels tubs i es retiraran les virutes sense tocar les superfícies 

a unir. 

Es controlarà el paral·lelisme confrontant els extrems dels tubs a soldar (la tolerància màxima 

serà de 0,5 mm). 

Abans d’iniciar l’operació d’escalfament es netejaran les superfícies de la placa amb alcohol. Si 

durant l’operació es detecta adhesió de material del tub a la placa calefactora, es detindrà 

l’operació iniciant novament el procès de soldadura. 

Es comprovarà periòdicament amb el termòmetre que la temperatura de la placa està en 

l’interval prescrit per al material (210ºC +/- 10ºC). 

Durant l’operació de soldadura s’empraran dos manómetres en serie per a garantir el valor de 

la pressió de soldadura. 

Durant el període de refredament no es deixaran anar les mordaces de subjecció ni es mourà 

la màquina. El temps de refredament es controla mitjançant rellotge amb alarma acústica. 

Si per qualsevol raó s’interrompés el procés de soldadura, abans de procedir a repetir 

l’operació es tallaran de cada extrem dels tubs com a mínim 50 mm. 

INSTAL·LACIÓ D’ACCESSORIS: 

a) Els colzes, peces en T, reduccions, bifurcacions i desguassos es podran construir amb el 

mateix material que els tubs complint els mateixos requisits; o bé es podran construir 

en acer inoxidable realitzant l’acoblament amb juntes de brides. 

En el cas de ventoses y desguassos aquests s’instal·laran amb collarí de pressa amb 

sortida amb brida. El collarí serà de fosa nodular amb revestiment de pintura epoxi de 

com a mínim 150 micres. Els cargols seran d’acer inoxidable. Si per diàmetre i/o 

pressió no existís en el mercat collarí de fosa les ventoses i desguassos es faran sobre 

canonades d’acer inoxidable. 

b)  Unions amb maniguets electrosoldables: És el procediment més adequat per a la unió 

de tubs de diferent gruix i per a reparacions. 

S’executaran mitjançant productes comercials. Els tubs a unir han de tallar-se 

perpendicularment al eix, evitant un tall irregular que pugui ser la causa de fallada a 

l’electrofusió. S’ha d’evitar qualsevol moviment dels tubs durant la fusió i el temps de 

refredament. Es comprovarà que l’ovalització dels extrems compleix els requisits de la 

normativa. Els tubs a unir han d’estar perfectament nets. Donat que es precisa rascar 

els extrems dels tubs a unir, no es produirà un raspat excessiu donat que simplement 

es tracta d’eliminar la capa superficial, però per una altra part es precís assegurar-se de 

que s’ha raspat tota la superfície, per al que s’emprarà un mirall que permeti observar 
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la part inferior del tub. Es comprovarà al finalitzar l’operació que han sortit els 

testimonis de fusió. 

c)  Unions mitjançant portabrides de polietilé i brida metàl·lica: El portabrides serà de 

material PE-100 al igual que el material del tub al que es solda. Abans d’unir la junta, 

les cares de les brides s’han de netejar completament de tot material estrany per mitjà 

de brotxes de filferro. La goma de la junta ha d’estar centrada i les brides de connexió 

han de garantir la impermeabilitat sense que s’hagin de forçar. Tots els cargols 

s’hauran d’apretar en una successió progressiva diametralment oposada i ajustada a 

un valor donat de moment torsional (Par de collada) per mitjà d’una clau apropiada, 

aprovada i calibrada. Els moments per colla s’aplicaran a les femelles únicament. 

Les unions mecàniques seran accessibles per a poder procedir a la inspecció i recollat de junta 

si es precís, per el que s’allotjaran en arquetes apropiades que permetin el treball còmode i 

segur als operaris. En el cas excepcional en que no sigui possible la construcció d’una arqueta i 

la unió hagi de quedar enterrada, aquesta es protegirà brida i cargols amb pasta anticorrosiva 

hidròfuga i antioxidant a base d’hidrocarburs amb càrregues inerts. Per a subjectar la pasta a la 

brida i cargols s’encintarà la unió amb cinta anticorrosiva composada per teixit acrílic 

imputrescible impregnat amb additius antioxidants i resistents als microorganismes, arrels i a 

l’envelliment dels tubs complint la norma DIN 30672 classe A. 

Quan la unió es faci entre una canonada de polietilè i una canonada metàl·lica (acer o fosa) 

donat que els cargols d’ambdues brides han de confrontar-se perfectament, la diferència de 

diàmetre interior entre les canonades unides resulta excessiva. En aquest cas la unió es farà 

amb una canonada metàl·lica que s’apropi en el seu diàmetre interior el més possible al 

diàmetre interior de la canonada de polietilè. La brida per a la canonada metàl·lica es fabricarà 

a partir d’una brida cega de la pressió nominal que correspongui i del diàmetre exterior idèntic 

a la brida de polietilè. En cap cas es permetrà disminuir la resistència de cap brida per a 

acoplar-se a les mesures de la canonada. 

ANNEX 

CRITERI DE DISSENY DELS TUBS 

A. Les canonades de polietilè es dissenyarà d’acord amb la norma UNE 53331: 1997IN. 

Es tindrà en compte el següent: 

a) Únicament es considerarà un únic coeficient de seguretat a flexotracció que serà 2 (cas B). 

b) La Norma UNE 53331: 1997IN no contempla el PE100. Així doncs, les dades d’esforç 

tangencial de disseny a flexotracció tant a curt termini com a llarg termini que per al PE50 son 

de 30 i 14,4 N/mm² respectivament, serà precís demanar-los al fabricant. 

c) La deformació admesa serà menor del 5%. 
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d) Per al càlcul a pressió interna el coeficient de seguretat es 1,25 respecte al MRS. Es a dir que 

la tensió de disseny és S = MRS 1,25 

Les comprovacions a efectuar son les següents: 

1. Estat de deformació: 

Canonada buida 

Carga de terra + tràfic 

2. Estabilitat: 

a) Canonada buida 

Pressió de terres 

b) Canonada buida 

Pressió exterior de l’aigua 

c) Canonada buida 

Pressió exterior de terres + aigua exterior 

3. Esforços: 

a) Pressió interior de l’aigua (La pressió de càlcul es la màxima, es a dir amb transitori inclòs). 

b) Canonada buida 

Carregues exteriors 

c) Carregues exteriors + pressió interior 

MEDICIÓ i ABONAMENT 

Ml subministrament i col·locació de canonada: 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) de longitud útil de la seva 

generatriu superior. S’entén per longitud útil la deduïda de la distància entre els eixos de les 

juntes consecutives. Es reduiran les longituds corresponents a peces especials colzes, vàlvules, 

carrets, etc que siguin d’abonament independent. Al amidament se li aplicarà el preu unitari 

que correspongui segons el material, diàmetre i classe de les canonades. 

El preu inclou el subministrament de tubs, col·locació, execució de les juntes completes, 

connexions per a protecció catòdica si és el cas, enllaços amb altres canonades, així com 

l’emplenat, prova hidràulica, col·locació i neteja de la canonada. 
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S’aplicaran sobrepreus a cada metre lineal de canonada instal·lada en interiors de túnel, 

interiors de canonada i trams de rasa que superen el 35% de pendent. El sobrepreu inclou els 

medis auxiliars necessaris (carretons, rodets, etc.) per a la correcta instal·lació de la canonada. 

També en les zones entibades s’abonarà un sobrepreu. 

2.20. Equips hidromecànics: vàlvules i ventoses 

2.20.1. Generalitats 

OBJECTE. 

L’objecte del present article és l’establiment de les condicions de projecte, execució, muntatge 

i proves de les vàlvules i ventoses. 

Els tipus d’equips que es tracten en aquest article són les següents: 

- Vàlvules de comporta. 

- Vàlvules de papallona. 

- Vàlvules de ventoses trifuncionals purgadores 

DEFINICIONS. 

Diàmetre Nominal (DN). Es defineix com a diàmetre nominal de la vàlvula o ventosa el 

diàmetre interior de la secció de pas a la mateixa, a la zona de la seva connexió amb la 

canonada, independentment que, en el seu interior, pugui tenir part o conductes d’un 

diàmetre diferent. 

Pressió Nominal (PN). Màxima pressió que, d’acord amb el projecte, té que suportar la ventosa 

o vàlvula, incloent cops d’ariet i considerant sempre el conjunt més desfavorable de situacions. 

Prescripcions de fabricació 

GENERALITATS. 

Els materials que s’utilitzin en la fabricació dels equips hidromecànics de sèrie compliran les 

especificacions de l’article 280 d’aquest Plec. 

VÀLVULES DE COMPORTA. 

El disseny general de les vàlvules comporta serà tal que sigui possible desmuntar i retirar 

l’obturador sense necessitat de separar el cos de la vàlvula de la canonada. 

Tanmateix, haurà de ser possible substituir o reparar els elements impermeabilitzants del 

mecanisme de maniobra, estant la conducció en servei, sense necessitat de desmuntar la 
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vàlvula ni l’obturador. La part inferior de l’interior del cos no tindrà acanaladures que facilitin 

la deposició de sediments que impedeixin el tancament. 

Una vegada oberta la vàlvula no haurà cap obstacle en la secció de pas d’aigua. 

Les especificacions tècniques són les següents: 

Vàlvules de comporta (per a pressions iguals o inferiors a 25 Kg/cm2 

Servei : Diversos. 

Conservació de la puresa de l’aigua. 

Els materials usats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a l’aigua, a la corrosió, lliures 

de substàncies tòxiques, i no seran atacats per desenvolupament de bacteris, algues, fongs o 

altres formes de vida, i sense arribar a contaminar per sabor, olor, enterbolament o coloració, 

l’aigua que es troba o que pogués estar en substància no potable. 

La grassa usada pel muntatge dels eixos o qualsevol altra part interior de les vàlvules, és de 

qualitat alimentària (ELESA-NT2 o FMC/UNALBA2). 

Passos i pressions nominals 

El punt anterior és d’aplicació a les vàlvules des de 40 a 500 mm de pas i pressions de 10, 16 i 

25 Kg/cm2 

Especificació de materials 

Els materials constituents de les vàlvules són els següents: 

- Cos, tapa i tancament en fosa modular GGG-50. 

- El volant de fosa modular d’acer estampat. 

- El parell de maniobra per al tancament de la vàlvula és en tot cas inferior a 10 Kg/m i la 

pressió sobre l’elastòmer no sobrepassa els 50 Kg/cm2 

- La longitud de muntatge, correspon al model curt de la norma DIN 3.202.F4. Aquesta 

longitud correspon amb la norma Europea E.N. 16. columna 14. 

- Les brides estan dimensionades segons DIN 2501. 

- Segons recomanació ISO, sobre brides, recollida per DIN2.501 i DIN 2.576, en el sentit 

de portar el DN 80, 8 forats per a PN-10 igual que per a PN-16, les vàlvules portaran 

aquest forat, amb el que s’aconseguirà la intercanviabilitat, entre ambdues pressions i 

per tant major possibilitat d’evitar recanvis diferents. 
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- Amb indicador d’obertura i tancament. 

Especificacions de prova 

Totes les vàlvules seran provades, d’acord amb DIN 3.230, coeficient de fuita hermètic, que es 

correspon amb la recomanació ISO 5.208-81, essent la pressió de prova de cos el 60% superior 

a la nominal i la del tancament el 10% superior també a la d’utilització de la vàlvula. En 

ambdues proves les fuites admeses seran zero gotes. 

Els junts per a brides són d’acord amb DIN 2.690. 

El cargols per a brides, són d’acer per a treball pesat, bicromats, zencats o cadmiats, amb rosca 

mètrica i longitud suficient per a sobresortir 6 mm de les femelles corresponents. 

El tancament elàstic, de buna nitril (N.B.R.) de duresa 70 º SHORE 5º, el qual d’acord amb les 

normes americanes (AWWA C-509) en el seu apartat 2.2.9.2., està exempt de metalls pesats, i 

el contingut de coure no supera les 8 ppm. 

Els junts i empaquetatges són del mateix material. 

L’eix és d’acer inoxidable X.20.Cr.13. 

El revestiment anticorrosiu és de pintura epoxi de dos components, d’adormiment químic, 

aplicat en dues capes, exteriorment i interior, per totes les superfícies. 

Una vegada muntada la vàlvula amb la seva cargolaria se l’aplicarà una tercera capa d’epoxi 

fins arribar a un gruix total de 200 micres. 

La femella de l’eix de bronze DIN 1.705 Rg.5. = ASTM B.62. 

Cargoleria d’acer treball pesat bicromatada. 

De tots els materials anteriorment esmentats, així com de les vàlvules acabades, s’emetran 

certificats, del fabricant i fonedor. 

Especificacions de disseny i construcció 

Les vàlvules estan dissenyades amb forma tubular en la part inferior del cos, sense escotadura 

d’encast, de tal forma que no puguin quedar dipositades grava, pedretes, fangs o qualsevol 

altre material estrany. A més en el moment del tancament es produeix un efecte venturi, que 

escombra el fons de la vàlvula, netejant-lo de cossos estranys, per la qual cosa es conserva la 

tanca hermètica.  

La construcció general s’ajusta a DIN 3.352, part 4, tipus a, en tots els seus detalls. 

Les vàlvules per a desguassos de difícil accés aniran proveïdes d’allargadors telescòpics de 4 a 5 

m de longitud, quadrat de maniobra i registre de sòl o vorera. 
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Paritat entre diferents P.N. 

Les vàlvules de PN-10 i PN-16 en els diàmetres nominal de 50 a 150 mm ambdós inclosos, són 

exactament iguals i per tant, les peces intercanviables. 

En les mesures de 200, 250 i 300 mm, són intercanviables totes les peces amb excepció del 

cos, per ser les brides i els seus forats diferents. 

VÀLVULES DE PAPALLONA. 

Seran de fabricació BELGICAST o similar i compliran les següents especificacions: 

Generalitats 

Les vàlvules de papallona d’anell envolvent seran de disseny de tipus Eix Central, que 

permeteix la obturació i regulació del flux en xarxes de reg, des de DN-40 a DN-300 i en PN-10 i 

PN-16. 

L’anell envolvent elastomèric evita el contacte del fluid amb el cos de la vàlvula, anul·lant 

qualsevol possibilitat de corrosió en l’interior del mateix. L’anell està assentat sobre l’interior 

del cos, el que evita el seu possible desplaçament transversal, i que permeteix ser fàcilment 

reemplaçat. 

- El disseny lenticular del disc millora la capacitat de flux de la vàlvula i les seves 

característiques hidràuliques. 

- Tancament bidireccional. 

- Estanquitat absoluta i garantida mitjançant assaig segons ISO 5208 

- Protecció total contra la corrosió mitjançant empolsat EPOXI. 

La vàlvula tanca hermèticament al assentar el disc sobre el elastòmer sense forçar la pressió 

sobre el mateix, produint un efecte de mínim desgast i llarga duració. 

L’anell envolvent protegeix l’eix i els mecanismes assegurant la estanquitat dels mateixos tant 

aigües amunt com aigües avall. 

Els ressalts concèntrics de l’exterior de l’elastòmer realitzen una estanquitat perfecta sobre la 

brida amb el mateix par d’apretament. 

Materials 

L’eix en acer inoxidable AISI 420 totalment encapsulat dintre del disc. 

Brida d’adaptació a mecanisme de maniobra normalitzat segons ISO 5211 
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Coixinets autolubricats, fabricats en bronze B-62, que assegurin la perfecta guia i gir de l’eix 

sense agarrotaments ni desgasts prematurs. 

Cos en fundició dúctil GGG-40 amb protecció integral anticorrosiva mitjançant empolsat EPOXI. 

Anell envolvent en EPDM, d’espessor i memòria elastomèrica sobredimensionades per llarga 

duració. 

Disc de tancament en acer inoxidable AISI 304 amb perímetre pulit per evitar desgastaments 

en l’anell envolvent. 

Connexió tipus Wafer amb orelletes de centrat o tipus LUG amb orificis roscats, ambdós amb 

longitud de muntatge normalitzada segons ISO 5752 sèrie 20. 

Instruccions de muntatge en canonada 

Les brides entre les que es va a realitzar el muntatge deuen d’estar el suficientment separades 

per evitar els fregaments o l’arrossegament de l’anell, el qual podria provocar fuites al llarg de 

la brida e inclòs la impossibilitat d’assolir la posició de tancament. 

La papallona deu d’estar en la posició indicada en la figura (semi-tancada) el més allunyada 

possible de la posició de tancament per eliminar un excessiu par al obrir la vàlvula i mai en 

posició totalment oberta, el que podria produir danys en el disc. 

Un cop presentada la vàlvula posicionant els perns de subjecció i assegurant-se que estigui ben 

alineada obrir totalment el disc abans de procedir l’apretament definitiu dels mateixos. 

En vàlvules de fins a DN-300 i amb líquids nets, l’eix pot quedar en posició vertical u 

horitzontal, encara que sempre sigui aconsellable el muntatge d’aquesta última posició. En 

diàmetres superiors és obligatori amb eix en posició horitzontal. 

Precaucions generals 

- Comprovar que les brides de la canonada són planes, es a dir no estiguin defectuoses, 

per assegurar un bon contacte entre el cos de la vàlvula i la brida de la canonada. 

- No soldar les brides a la canonada amb la vàlvula muntada, l’escalfament pot danyar 

l’anell 

- No col·locar juntes de goma ni altres elements amb resalt elàstic, com maneguets 

elàstics en contacte amb la vàlvula. 

- Verificar els diàmetres de les brides 

- Un cop estigui muntada la vàlvula verificar que es maniobra lliurement. 

Garantia 
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Els actuadors i desmultiplicadors es garantiran per un període no inferior a dos anys, 

comprometent-se l’industrial subministrador de les vàlvules i dels actuadors a la substitució 

per defectes en el dimensionament del conjunt vàlvula-actuadorreductor, i a la correcció de 

qualsevol defecte de fabricació, manipulació en l’obra i el corresponent muntatge. 

Proves 

S’efectuaran proves de: 

- Hidràulica del cos. 

- Hidràulica d’estanquitat d’assentament. 

- Funcionament. 

Tot això segons el Programa de control de qualitat. 

Documentació 

De cada vàlvula o en el seu conjunt es lliurarà: 

- Plànol de dimensionament, materials i especejament. 

- Certificat de totes les proves efectuades pel propi fabricant. 

- Certificats de materials de fosa i comercials adquirits a tercers i propis. 

- Certificat de pèrdues de càrrega amb taula-gràfica. 

Programa punts inspecció Segons els proposats per AMVI. 

Manual de garantia de qualitat Segons el propi d’AMVI. 

VENTOSA TRIFUNCIONAL COMBINADA. 

Equip: Ventosa automàtica trifuncional. 

Servei: Punts alts en canonades. 

Marca: Pradinsa o similar 

GENERALITATS 

Aquestes ventoses automàtiques trifuncionals combinades constan d’un sol cos compacte que 

permet les tres operacions següents: 

1. Evacuació d’aire en gran quantitat quan es procedeix a l’ompliment d’una 

conducció permetent que l’aire arribi, en expulsió, la velocitat del so sense que 
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la boia s’aixequi i tanqui. La boia només s’eleva i tanca el pas per flotació i això 

s’aconsegueix sense difusors ni deflectors. 

2. Entrada o admissió d’aire en gran quantitat per evitar situacions de buit o en 

operacions de buidat o trencament. 

3. Expulsió de les bolses d’aire acumulades en el punts alts quan la conducció es 

trobi en servei (presuritzada)  

De conducció robusta: 

- Cos i tapa són de fundició nodular, i els components interns (boies, assentaments, 

guies, etc) són d’acer inoxidable. 

- El mecanisme de purga automàtica consisteix en un joc de palanca accionada per la 

boia purgador, ambdues d’acer inoxidable, i que actuen sobres l’orifici de venteo 

(també d’acer inoxidable). 

- Tant l’assentament principal com el purgador són fàcilment intercanviables. 

- La sortida i la entrada coincideixen amb el Diàmetre Nominal (DN) 

DN 
½’’, ¾’’, 1’’ 

NPT 
2’’ NPT 3’’ NPT DN 100 

A 242 280 311 362 
B 26 327 362 400 
C 130 137 168 229 

Pes kg 9 13,5 22 43 

 

Pressió de treball 
Pressió de prova 

Cos Boia 

PN 10 16 bar 70 bar 
PN 16 25 bar 70 bar 

PN 25 40 bar 70 bar 

PN 40 64 bar 70 bar 

Les dimensions especificades a la definició de la ventosa coincideixen amb el forat de 

l’admissió, essent extrictament necessari complir amb aquest criteri de dimensionament. 

Condicions de servei: 

1. Pressió: PN 16 atm 

2. Fluid: Aigua 

3. Temperatura: fins a 90ºC. 
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Materials: 

1. Cos: Monobloc de fosa nodular GGG 40. 

2. Tapa: Monobloc de fosa nodular GGG 50. 

3. Boies: Acer inoxidable AISI 304. 

4. Palanca: Acer inoxidable AISI 304. 

5. Passador: Acer inoxidable AISI 302. 

6. Junts: N.B.R. 

7. Cargols: Acer inoxidable AISI 304. 

Revestiment: 

1. Tipus: Pintura epoxi en pols. 

2. Color: Verd s/RAL 6002. 

3. Gruix: 200 micres. 

Muntatge: 

1. Tipus: Intempèrie. 

2. Acoblament: PN 16. 

3. Pes: s/model. 

Prescripcions addicionals: 

En cas que el revestiment no sigui resistent a la intempèrie, es donarà una capa de pintura 

d’esmalt de poliuretà brillant de dos components a base d’isocianat alifàtic, amb excel·lent 

retenció de brillantor i color. El color serà el mateix que el del revestiment de fàbrica o el que 

designi la DO. 

2.21. Bombes 

2.21.1. Definició i característiques dels elements. 

Elements auxiliars per a la instal.lació de bombes submergibles. 

S'han considerat els elements següents: 
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- Sòcol d'acoblament del grup motobomba: Peça que serveix de suport al grup 

motobomba i que possibilita la connexió del mateix mitjançant un sistema 

d'acoblament automàtic. 

- Dispositius de control de nivell per a l'arrencada i l'aturada del grup motobomba - 

Elements per a la construcció del tram de canonada d'impulsió que transcorre per 

l'interior del pou, des del sòcol de descàrrega situat al fons fins a la sortida a la part 

superior i dispositiu de guiatge de la bomba entre la boca del pou i el sòcol de 

descàrrega. Aquest tram de la instal·lació ha de constar com a mínim de les següents 

parts: 

- Canonada del material especificat per la DT 

- Vàlvula de retenció 

- Vàlvula de tancament 

- Colzes i accessoris 

- Dispositius de guiatge constituïts per tubs o cables 

- Dispositius de control de nivell per a l'arrencada del grup motobomba 

SÒCOL D’ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA: 

Peça formada per un tram de canonada en forma de colze unida a un suport per a la seva 

fixació al fons del pou. 

El conjunt ha de tenir la rigidesa suficient per a suportar les sol·licitacions mecàniques a que 

està sotmès tant pel que fa al normal funcionament de la bomba com pel que fa al canvi de 

direcció que experimenta el fluid en el seu si, així com les sol·licitacions pròpies de la canonada 

d'impulsió. 

Ha de ser resistent a les accions i agressions del fluid en que es troba submergit. 

Ha de portar forats a la base per a la seva fixació al fons del pou. 

El colze del sòcol ha de tenir un extrem preparat per a la connexió automàtica del grup 

motobomba i l'altre extrem ha de portar una brida per a la connexió de la canonada 

d'impulsió. 

La unió amb el grup motobomba ha de ser completament estanca. L'estanquitat es pot 

aconseguir mitjançat una unió per forma o mitjançant la interposició d'un junt de material 

elastomèric encaixat en un allotjament de la boca d'impulsió de la bomba. 

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L’ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA: 
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Quadre de maniobra: 

- Els equips de maniobra automàtica del grup motobomba han d'estar situats al costat 

del pou. Tots els mecanismes s'han d'instal·lar en un armari de maniobra, metàl·lic i 

estanc a la humitat, el qual ha de ser accessible per a la seva revisió i manteniment. La 

maniobra ha de ser automàtica mitjançant sondes de nivell, que s'han de poder actuar 

de forma manual des del mateix armari.  

- La instrumentació ha d'incloure alarmes de nivell màxim i mínim. 

- La tensió dels circuits de maniobra ha de ser de 230 V a.c. per a grups monofàsics i de 

400 V a.c. per a grups trifàsics, tota l'aparamenta ha d'estar homologada Sondes de 

nivell: 

- El tipus de sonda o regulador de nivell ha de ser a base d'un interruptor exterior amb 

flotador i contrapès units mitjançant un fil especial, que pivoten al voltant d'una 

politja. 

- Tot el conjunt ha d'anar muntat sobre un bastiment. 

- La coberta de l'interruptor flotant així com el conductor han de ser resistents a les 

accions i agressions del fluid a bombejar. 

- La sonda de nivell s'ha de poder moure lliurement, per tant, en el seu muntatge s'ha 

de tenir la precaució de que no pugui entrar en contacte amb les parets del pou o 

altres elements que es troben al seu interior, així mateix s'ha d'evitar que el seu 

moviment pugui ser obstruït per cossos presents en el líquid a bombejar. 

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D’IMPULSIÓ: 

Cadascun dels elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió que transcorre 

entre el sòcol i la boca del pou ha de complir les prescripcions del seu plec de condicions 

tècniques corresponents en aquest mateix document. 

Canonada: 

- El material de les canonades per a la construcció d'aquest tram de la instal·lació serà 

l'especificat a la DT del projecte o en el seu defecte el que dictamini la DF. En qualsevol 

cas, ha de ser resistent a les accions i agressions del fluid que circula pel seu interior i a 

on es troba parcialment submergida. 

- Quan el material propi de la canonada no sigui suficient per a assegurar la resistència a 

la corrosió, ha de procedir-se a la protecció del mateix amb els recobriments i 

proteccions adequades. 
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Els extrems dels tubs han d'estar preparats per al tipus d'unió amb els accessoris que 

constitueixen la instal·lació. 

- Preferentment es faran servir unions embridades. 

- Si es necessari es disposaran ancoratges en els punts a on la canonada canviï de 

direcció. 

- El diàmetre d'aquesta canonada ha de ser com a mínim igual al diàmetre de la boca del 

sòcol de descàrrega a on va connectada. 

Vàlvula de retenció: 

- S'ha de disposar una vàlvula de retenció amb l'objectiu de limitar les variacions 

brusques de pressió a la canonada d'impulsió, provocades per l'aturada i arrencada de 

la bomba i per anomalies que es puguin produir durant el normal funcionament de la 

instal·lació. 

- El tipus de vàlvula de retenció ha de ser l'especificat per la DT. o en el seu defecte el 

que dictamini la DF. 

- En el cos de la vàlvula i han de constar com a mínim les següents indicacions: 

- Pressió nominal 

- Diàmetre nominal 

- Sentit de circulació del fluid 

Vàlvula de tancament: 

- S'ha de col·locar a continuació de la vàlvula de retenció. La seva missió es la d'aïllar la 

bomba de la resta de la xarxa per a poder dur a terme sobre la mateixa les operacions 

de manteniment i reparació previstes. 

- Preferentment aquesta vàlvula serà del tipus de comporta i amb tancament de 

material elastomèric. 

- Al cos de la vàlvula hi han de constar les següents indicacions: 

- Pressió nominal 

- Diàmetre nominal 

- Sentit de circulació del fluid 

- Durant el funcionament normal de la instal·lació la vàlvula ha d'estar oberta. 



DOCUMENT Nº3 PLEC DE PRESCRIPCIONS                                                           Júlia Gilavert Margalef 

Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de nova captació i conduccions associades per a l’abastament a Tivissa 189 

DISPOSITIU DE GUIATJE CONSTITUIT PER TUBS O PER CABLES: 

Tots els materials que constitueixen el mecanisme d'hissat i descens del grup motobomba han 

de ser resistents a les accions i agressions del fluid que es troba a l'interior del pou. 

El sistema que es faci servir ha d'evitar l'acumulació de dipòsits que podrien dificultar les 

operacions d'hissat i descens del grup. 

2.21.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge. 

SÒCOL D’ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA: 

Subministrament: Amb els extrems protegits. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L’ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA: 

Subministrament: Unitats complertes embalades en caixes. A l'exterior de la caixa hi ha 

d'haver una etiqueta identificativa amb les característiques del producte. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat. La caixa no ha d'estar en 

contacte directe amb el terra. 

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D’IMPULSIÓ: 

Cadascun del diferents elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió han de 

complir les condicions de subministrament i emmagatzematge especificades en el seu propi 

plec de condicions tècniques dintre d'aquest mateix document. 

2.21.3. Unitat i criteris d’amidament. 

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L’ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA: 

Els quadres de maniobra s'amiden per conjunts complerts d'iguals característiques, 

subministrats amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. 

Les sondes de nivell s'han d'amidar per unitats complertes d'iguals característiques 

subministrats amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i funcionament. 

PER A LA RESTA D’ELEMENTS: 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

2.21.4. Normativa de compliment obligatori. 

SÒCOL D’ACOBLAMENT DEL GRUP MOTOBOMBA: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

DISPOSITIUS DE CONTROL DE NIVELL PER A L’ARRANCADA DEL GRUP MOTOBOMBA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

ELEMENTS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL TRAM DE CANONADA D’IMPULSIÓ: 

Cadascun dels elements que constitueixen el tram de canonada d'impulsió que transcorre 

entre el sòcol d'acoblament i la boca del pou ha de complir la normativa que s'especifica en el 

seu plec de condicions tècniques corresponents dintre d'aquest mateix document. 

2.21.5. Bombes submergibles per a pous. 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS: 

Bomba centrífuga monobloc horitzontal o vertical formada per un motor acoblat directament 

a la bomba. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Grau protecció motor: >= IP-33X 

Tensió d'alimentació (trifàsic): 230/400 V 

Freqüència: 50 Hz 

Materials: 

- Cos: Fosa 

- Turbina: Bronze 

- Junts d'estanquitat: Premsaestopes 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT: 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

2.22. Escomeses elèctriques. 

2.22.1. Generalitats 

Totes les instal·lacions elèctriques, tant receptores com de subministrament compliran amb el 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, per el qual s’aprova el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión REBT 2002. 

L’execució es realitzarà segons el corresponent projecte específic de la instal·lació elèctrica en 

Baixa Tensió. 
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