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1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1.1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1.1 Objectiu del plec 

Aquest Plec de Condicions té com a objectiu l'ordenació de les condicions facultatives i 

econòmiques que han de regir en la planificació, execució, desenvolupament, control, recepció i 

abonament de les obres i serveis compreses en el PROJECTE DE COL·LECTORS I ESTACIÓ 

DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CALDERS. 

 

1.1.2 Contingut 

El Plec de Condicions Tècniques Generals compren el conjunt de característiques que han de 

complir els materials que s'usen la construcció de l’EDAR de Calders, així com les tècniques de la 

seva col·locació en l'obra, i les que han de regir l'execució de tota classe d’instal·lacions i les obres 

accessòries i dependents. 

 

1.1.3 Documents del projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: 

 

 Document núm. 1: Memòria i Annexos. 

 Document núm. 2: Plànols. 

 Document núm. 3: Plec de Condicions 

 Document núm. 4: Pressupost. 

 

S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 

d’acompliment obligat, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost són: 

 

 Plànols. 

 Plec de Condicions (amb capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions 

Tècniques Particulars). 

 Quadre de preus núm. 1. 

 Pressupost total. 
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La resta de documents o dades dels Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 

Memòria amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos Parcials i el Quadre de 

Preus núm. 2. Els esmentats documents informatius representen, únicament una opinió 

fonamentada de l’Administració, sense que això suposi que aquesta es responsabilitzi de la certesa 

de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a 

complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

 

Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 

Contracte. Per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 

Contracte, en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de 

base personal, maquinària i materials, fixació de llosetes, préstecs o abocadors, distàncies de 

transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 

aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 

Projecte. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la Direcció Facultativa 

(DF), quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin preu al 

Contracte. 

 

 

1.1.4 Disposicions que cal tenir en compte 

Les Normes següents tindran caràcter complementari o aclaridor d'aquest Plec: 

 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprovada per Reial Decret 1247/2008, del 18 de 

juliol. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, aprovat per Decret 

1.312/1.988 del 28 d'octubre. 

 Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerants Hidraùlics de 10-IV-64 

(P.C.C.H.-64). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 

Poblacions, aprovat per O.M. del 15 de Setembre de 1.986. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigües, 

aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1.974. 

 Normes Tecnològiques d'Edificació  (N.T.E.) del M.O.P.U. 
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 Reglament Tècnic de Baixa Tensió, O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per 

Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 

 Norma sismo-resistent NCSE-94, Parte general y edificación, aprovada per Decret 2543/94 

del 29 de Desembre. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (P.G.-3) del 6 

de Febrer de 1.976. 

 Normes M.V.-101, 102 i 104 de l'antic Ministeri de l'Habitatge. 

 Norma bàsica EA-95 sobre “Estructuras de acero en edificación", aprovat per Decret 

1829/1995 del 10 de Novembrel. 

 Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Installacions d'electricitat-posta a terra", 

aprovada per C.M. del 13 març de 1973. 

 Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P. 

(PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 

8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 

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

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11/4/1946 i 8/2/1951). 

 Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i Obres 

Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, 

D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E.16/3/71). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.( R.D. 1627 / 97, 24 

- 10 - 97)  (B.O.E. 25 - 10 - 97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud  para la utilización de los trabajadores de los 

equipos de trabajo ( R.D. 1215 / 97, 18 - 7 - 97) (B.O.E. 18 - 7 - 97). 

 Disposiciones mínimas relativas a la utilización  por los trabajadores de los equipos de 

protección individual  (E.P.I’S (  R.D. 773 / 97, 30 - 5 - 97) (B.O.E. 12 - 6 - 97). 

 Disposiciones mínimas de manipulación manual de cargas. ( R.D.487/97, 14-1-97)(B.O.E. 

23-4-97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo ( R.D. 486 / 97, 14 - 

4 - 97 ) ( B.O.E. 23 - 4 - 97 ). 

 Disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  ( R.D. 485 / 97, 

14 - 4 - 97 ) ( B.O.E. 23 - 4 - 97 ). 

 Reglamento de los servicios de prevención.( R.D. 39 / 97, 17 - 1 - 97 ) ( B.O.E. 31 - 1 - 97 ). 

 Ley de prevención de riesgos laborales.( 31 / 95, 8 - 11 - 95 ) ( B.O.E. 10 - 11 - 95 ). 

 Modificación del R.D. 1435 / 92 de la aproximación de los estados miembros de la U.E. 

sobre protección de máquinas. ( R.D. 56 / 95, 20 - 1 - 95 ) ( B.O.E. 8 - 2 - 95 ). 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.( R.D. 1942 / 93). 
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 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante la jornada de trabajo. ( R.D. 1316 / 89 ) ( B.O.E. 27 - 10 - 89 ). 

 Normas complementarias del reglamento de seguridad del trabajo con riesgo de amianto. ( 

O.M. 7 - 1 - 87 ) ( B.O.E. 15 - 1 - 87 ). 

 Reglamento de protección de máquinas ( R.D. 1495 / 86, 26 - 5 - 1986 ) ( B.O.E. 21 - 7 - 

1986 ). 

 Reglamento de seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.( O.M. 31 - 10 - 84 ) ( 

B.O.E. 7 - 11 - 84 ). 

 Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. (R.D. 2413 / 73 ). 

 Ordenanza de General de seguridad y higiene en el trabajo.( O.M. 9 - 3 - 71 ) ( B.O.E. 15 i 

16 - 3 - 71 ).  

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Código de la circulación. 

 Normas Básicas de Edificación, condiciones contra incendios en edificación. 

 Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo.(R. D. 665/97) (B.O.E. 12 – 5 – 97). 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo.(R.D. 664/97) (B.O.E. 12 – 5 – 97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización.(R.D. 488/97) (B.O.E. 14 – 4 – 97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las E. T. T.(R. D. 

216/99) ( B. O. E. 5 – 2 – 99). 

 Installacions de transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 

10 de Abril). 

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

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

 

Les normes Tecnològiques de Control de materials que es podran utilitzar són: 

 

 Normes U.N.E. (Institut Nacional de Racionalització del Treball) 

 Normes N.L.T. (Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i 

Experimentació del M.O.P.U.) 

 Normes A.S.T.M. (American Society for Testing of Materials) 

 Normes D.I.N. 

 

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. 
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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. 

 

En cas de discrepància entre les Normes assenyalades, es tindrà en compte la que sigui més 

severa en la seva hipòtesi. 

 

Així mateix, es tindran en compte, a l'hora de la seva aplicació, les modificacions, les disposicions o 

els aclariments complementaris de les Normes assenyalades anteriorment i que siguin vigents en 

el moment de l'execució dels treballs. 

 

Els equips mecànics, els elèctrics, els d'instrumentació i control no són objecte d´aquest projecte i, 

per tant, no venen descrits ni en els plànols ni en altres documents del Projecte. 

 

 

1.2 DISPOSICIONS GENERALS 

1.2.1 Termini d'execucio 

El termini d'execució de les obres previst és de sis (6) MESOS. A partir d´aquest moment es 

realitzaran quinze (15) DIES de proves per a la correcta posta en marxa de l´Estació Depuradora 

 

1.2.2 Recepcio provisional 

Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció provisional per Ministeri de Medi 

Ambient, d'acord amb la reglamentació vigent. 

 

El Contractista haurà de comunicar a l'Enginyer Director de les obres, un mes abans de la 

finalització de les obres, com a mínim, la data per a la qual té prevista aquesta finalització. 

 

1.2.3 Termini de garantia i recepcio definitiva 

El termini de garantia serà d'un (1) any a partir de la data de recepció provisional. Durant aquest 

termini, el Contractista serà l'encarregat de l´explotació, la conservació i de la reparació de totes les 

obres que comprèn el Contracte. 

 

El Contractista estarà obligat a realitzar totes les reparacions o modificacions que dicti l'Enginyer 

Director de les obres, adreçades a esmenar les deficiències durant el termini de garantia, siguin o 
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no imputables a negligències del Contractista. En el primer cas, el Contractista no percebrà cap 

compensació econòmica dels treballs que realitzi per aquest concepte. 

 

Quan acabi el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres en les 

condicions i segons els requisits que disposin els reglaments. 

 

1.2.4 Personal facultatiu del contractista 

El Contractista de les obres incloses en aquest Projecte haurà de tenir com a Delegat responsable 

d'aquestes obres i adscrit a elles un Enginyer de Camins, Canals i Ports i un Ajudant, Pèrit o 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o Arquitecte Tècnic. 

 

1.2.5 Obligacions del contractista en els casos no expressats terminantment 

Es obligació del Contractista executar, quan sigui necessari per a la bona construcció i l'aspecte de 

les obres, fins i tot quan no està expressament estipulat en aquestes condicions i sempre que, 

sense separar-se del seu esperit i la recta interpretació, ho disposi per escrit l'Enginyer Encarregat, 

amb el dret a la reclamació corresponent pel Contractista davant la superioritat, en el termini de 

deu (10) dies, els següents al dia en que s'hagi rebut l'ordre. 

 

1.2.6 Facilitats per a la inspeccio 

El Contractista proporcionarà a l'Enginyer o als seus delegats tota mena de facilitats per als 

replanteigs, els reconeixements, el mesurament i les proves de materials, i també per a la inspecció 

de la mà d'obra en tots els treballs per comprovar el compliment de les condicions contingudes en 

aquest Plec, i permetrà l'accés a totes les parts de l'obra i fins i tot als tallers o a les fàbriques on 

elaborin els materials.  

 

1.2.7 Documents que pot reclamar el contractista 

El Contractista podrà treure, a càrrec seu, però sempre dins les oficines de l'Enginyer Encarregat 

de l'obra, una còpia dels documents del Projecte, excepte de la Memòria i dels Annexes a aquesta. 

Els originals li seran facilitats per l'Enginyer, que ho autoritzarà signant totes les còpies, si així ho 

sol.licita el Contractista. 

 

1.2.8 Proteccio i legislacio social 

El Contractista serà responsable, com a patró, del compliment de totes les disposicions vigents de 

caràcter laboral sobre accidents de treball, jubilació obrera, jornal mínim, etc., i haurà d'observar, 
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malgrat tot, tot allò que els Organismes competents de l'Estat li indiquin sobre la garantia de la 

seguretat de l'obrer. Aquest compliment no excusarà mai la seva responsabilitat. 

 

1.2.9 Conservacio de referencies 

El Contractista està obligat a la conservació de totes les referències que li subministri 

l'Administració i no en destruirà cap sense permís per escrit de l'Enginyer Director de les obres. 

 

En cas que resultin afectades per les obres, podrà traslladar-les amb el permís previ de Enginyer 

Director de les obres, a un altre punt que indiqui l'Enginyer esmentat, i replantejarà l'obra respecte 

a les dues referències més properes. 

 

Per cada referència que falti, amb el requisit assenyalat més amunt, el Contractista satisfarà una 

sanció de quaranta (40) euros, que es descomptarà en efectuar la liquidació final i es reflectiran en 

la primera certificació mensual que s'expedeixi després de la falta de referència. 

 

1.2.10   Relacions legals i responsabilitats amb el public 

L'adjudicatari haurà d'obtenir tots els permisos i llicències que calguin per a l'execució de les obres, 

tret de les corresponents a les expropiacions de les zones definides al Projecte. 

 

A més a més, seran per compte del Contractista, les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a 

tercers com a conseqüència d'accidents deguts a una manca de senyalització o a una protecció 

insuficient o defectuosa, imputable al Contractista. 

 

També seran per compte del Contractista, les indemnitzacions per perjudicis que s'ocasionin a 

tercers per interrupció de serveis públics o de rases o per desviació de lleres, habilitació de camins 

provisionals, establiment de magatzems, tallers, dipòsits de maquinària i materials i totes els 

operacions que requereixi l'execució de les obres, sempre que es derivin d'una actuació culpable o 

negligent del Contractista. 

 

1.2.11   Despeses de caracter general a carrec del contractista 

A més de les despeses d'inspecció i vigilància de les obres, seran a càrrec del Contractista les de 

construcció, desmuntatge i retirada de tota mena de construccions auxiliars, les de lloguer o 

l'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària o materials; les de protecció de materials i de 

l'obra mateixa contra qualsevol deteriorament, dany o incendi, tot complint els requisits vigents per 

a l'emmagatzemament de carburants; les de neteja i evacuació de malbarataments i escombraries; 

les de construcció i conservació de camins provisionals per a desviaments del trànsit i el servei de 

les obres no compreses en el Projecte, desguassos, senyals de trànsit i d'altres recursos 
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necessaris per tal de proporcionar seguretat dins les obres; les de retirada, a la fi de l'obra, de les 

instal.lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries per a les obres, com 

igualment l'adquisició d'aquestes aigües i energia; les de demolició de les instal.lacions 

provisionals, les de retirada dels materials rebutjats i de la correcció de les deficiències observades 

en els assaigs i proves corresponents. 

 

Igualment, seran a càrrec del Contractista les despeses originades pels assaigs de materials i de 

control d'execució de les obres que disposi l'Enginyer Director de les obres esmentades, de 

manera que l'import dels assaigs esmentats no sobrepassi l'un per cent (1%) del pressupost 

d'execució material de les obres. 

 

En els casos de rescissió de contracte, sigui quina sigui la causa que ho motivi, seran a càrrec del 

Contractista les despess originades de la liquidació, i igualment les de la retirada dels mitjans 

auxiliars utilitzats o no en l'execució de les obres. 

 

1.2.12   Seguretat en el treball 

Serà obligació del Contractista adoptar les precaucions i les mesures necessàries per tal de 

garantir la seguretat del personal que treballi a les obres i de les persones que puguin passar per 

les proximitats. La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb els 

reglaments vigents en el Principat d’Andorra i d'altres disposicions al respecte que poguessin 

posar-se en vigor abans de la recepció definitiva de les obres. 

 

En general, el Contractista està obligat, per compte i risc seu, a complir totes les disposicions legals 

que siguin vigents en matèria de Seguretat i Higiene al Treball. Malgrat tot, la Direcció d'Obra podrà 

ordenar les mesures complementàries que consideri oportunes per garantir la seguretat en el 

treball, i totes les despeses aniran a càrrec del Contractista. 

 

1.2.13   Responsabilitat del contractista durant l'execucio 

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, 

directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 

privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o d'una 

organització deficient de les obres. 

 

Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, ràpidament. 

 

Les persones que en surtin perjudicades hauran de ser compensades d'una manera adequada, al 

seu càrrec. 
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Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, 

tot restablint-se les condicions primitives o bé compensat els perjudicis o danys causats amb 

qualsevol altra manera acceptable. 

 

El Contractista també respondrà de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant 

l'execució de les obres, i avisarà immediatament de les troballes a la Direcció d'Obra per 

col.locar-les sota la seva custòdia. 

 

Especialment, adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 

d'aigua, per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser 

perjudicial. 

 

1.2.14   Neteja final de les obres 

Un cop acabades les obres, totes les instal.lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter 

temporal pel servei de l'obra, hauran d'ésser remoguts, i els llocs del seu emplaçament hauran de 

ser restaurats en la seva manera original. 

 

De manera anàloga, s'hauran de tractar els camins provisionals, fins i tot els accesos a prèstecs, 

els quals s'abonaran de seguida que en faci falta la utilització. També es condicionaran, sempre 

que sigui possible, i es procurarà que quedin en condicions acceptables. 

 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques avinents 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. 
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2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1 Objecte del plec 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte la definició precisa de les 

condicions que han de complir les unitats d’obra a executar per a la construcció de COL·LECTORS 

I ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CALDERS.  

 

2.2 CONDICIONS DELS MATERIALS QUE CAL EMPRAR A LES 

OBRES 

2.2.1 Condicions generals per a tots els materials 

2.2.1.1 Procedència 

Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen als articles següents, i 

s'hauran de comprovar sempre mitjançant els assaigs corresponents. La posada en obra de 

qualsevol material no disminuirà de cap manera el compliment de les especificacions. 

 

El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials que hauran 

de ser aprovats per l'Enginyer Encarregat, prèviament a la seva utilització. 

 

Aquesta aprovació es considerarà atorgada si l'Enginyer Encarregat no expressés el contrari en un 

termini de 10 dies naturals a partir del dia en que el Contractista formuli la seva proposta de 

procedència del material i lliuri, si és el cas, a l'Enginyer Encarrgat les mostres precises per als 

assaigs. L'Enginyer Encarregat podrà ampliar aquest termini si ho comunica al Contractista dins 

aquest mateix termini, sempre que els assaigs o les proves necessàries per determinar la qualitat 

dels materials n'exigeixin l'ampliació. 

 

2.2.1.2 Examen i assaig 

En tots els casos en que l'Enginyer Encarregat de l'obra ho cregui necessari, es verificaran proves 

o assaigs dels materials, prèviament a l'aprovació a que es refereix l'apartat anterior. Una vegada 

fixada la procedència dels materials, la seva qualitat es comprovarà mitjançant assaigs, el tipus i la 

freqüència dels quals s'especifica als articles corresponents i l'Enginyer Encarregat podrà variar-ho, 

si ho considera necessari. Aquest darrer, arribat el cas, designarà també el laboratori on es 

realitzaran els assaigs. 
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Per als assaigs s'utilitzaran les Normes que es fixen en els articles següents d'aquest Capítol. 

 

En cas que el Constractista no estigués conforme amb el resultat d'alguns assaigs, se sotmetrà la 

qüestió al Laboratori d'Assaig de Materials de Construcció d'Obres Públiques, el dictàmen del qual 

haurà de ser acceptat obligatòriament per ambdues parts. 

 

2.2.1.3 Transport i aplec 

Els transports dels materials fins als llocs d'aplec o d'ús s'efectuaran en vehicles mecànics 

adequats per a cada tipus de material que, a més de complir totes les disposicions legals referents 

al transport, estaran provistos dels elements que calguin per tal d'evitar qualsevol alteració 

perjudicial per al material transportat i el seu possible abocament sobre les rutes que s'utilitzin. 

 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que es garanteixi la conservació de les seves 

característiques i aptituds per quan s'utilitzi en obra, i de manera que es faciliti la seva inspecció. 

L'Enginyer Encarregat podrà ordenar, si ho considera necessari, l'ús de plataformes adequades, 

coberts o edificis provisionals per a la protecció dels materials que ho requereixin. 

 

2.2.2 Material per al rebliment de rases 

El material procedent de l'excavació podrà utilitzar-se en el rebliment de les rases o de les 

excavacions per a fonamentacions, sempre i quan aquest material compleixi les condicions exigides 

en el Plec. 

 

Quan el material procedent de les excavacions sigui adequat per al rebliment de la rasa o sigui precís 

estendre un terraplè previ abans d'excavar la rasa, s'agafarà material de préstec que estarà composat 

per sorres i graves silícies, netes, naturals, o procedents de matxuqueig, amb dosificació 

granulomètrica en pes compresa en els límits següents: 

 

 MALLA  PERCENTATGE QUE PASSA 

 2 polzades   100 

 1 polzada   95-100 

núm. 4    60-100 

núm. 20   0-50 

núm. 200   0-20 

 

A les zones on el fons de la rasa es trobi per sota del nivell freàtic, o a aquelles on sigui necessari 

drenatge eficient, s'utilitzarà un material composat de graves i sorres silícies resistents a l'aigua i als 

cicles atmosfèrics, i amb la dosificació granulomètrica en pes compresa en els límits següents: 

 

 MALLA   PERCENTATGE QUE PASSA 
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 1,5 polzades    100 

 0,75 polzada    95-100 

 núm. 10    0-25 

 núm. 20    0-50 

 

El material procedent de les excavacions en rasa o fonamentacions serà acceptable en general per a 

rebliments sempre i quan estigui lliure d'arrels, matèries orgàniques, substàncies putrescibles, pedres 

o terrons d'una mida màxima superior a 0,10 m, el seu índex de plasticitat (Normes ASTM. D424) 

haurà de ser inferior a 10 i no més de 20% en pes del material passarà per la malla núm. 200. 

 

2.2.3 Materials per a terraplens i pedraplens 

Els materials que cal utilitzar en la formació de terraplens i rebliment de rases seran solts o 

materials locals, exempts de matèria vegetal i el contingut dels quals en matèria orgànica sigui 

inferior al quatre per cent (4%) en pes. 

 

En general, s'obtindrà de les excavacions realitzades a la pròpia obra o en préstecs adequats, 

utilitzant, en qualsevol cas, les millors terres disponibles. 

 

Tenint en compte la posterior utilització dels sòls excavats, es classifiquen i defineixen en els tipus 

següents: 

 

a) Sòls seleccionats: 

Aquest material estarà excempt de roca quartejada i boles més grans de deu centímetres (10 cm), el 

seu contingut en fins (material que passi pel tamís núm. 200 ASTM) (0,074 mm), serà inferior al 

quinze per cent (15%) en pes, el seu límit líquid inferior a trenta (30), el seu índex de plasticitat menor 

a deu (10), el seu equivalent de sorra superior a vint-i-cinc (25), i el seu índex de C.B.R. més gran de 

vuit (8). 

 

La densitat màxima Próctor serà superior a un quilogram vuit-cents cinquanta grams per decímetre 

cúbic (1,850 kg/dm3). 

 

b) Sòl adequat 

Aquest material estarà exempt de roca quartejada i boles, el seu contingut en fins serà inferior al 

trenta-cinc per cent (35%) en pes, el seu índex de plasticitat serà igual o inferior a quinze (15), i el seu 

índex de C.B.R. més gran de cinc (5). 

 

La densitat màxima Próctor serà superior a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre 

cúbic (1,750 kg/dm3). 
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c) Sòl tolerable 

Aquest material queda definit pel seu índex de grup més gran que zero (0) i el seu índex C.B.R. igual 

o inferior a cinc (5), però més gran de tres (3). Comprèn els sòls no inclosos en els dos tipus 

anteriors, ni en el que no es defineix a continuació. 

 

La densitat màxima Próctor serà superior a un quilogram quatre-cents cinquanta grams per decímetre 

cúbic (1,450 kg/dm3). 

 

d) Sòl inadequat 

Aquest material queda definit pel seu alt contingut en matèria orgànica descomposada, fem, arrels, 

terreny vegetal i qualsevol altra matèria similar. 

 

Es considerarà material inadequat aquell material, el contingut del qual en matèria orgànica, sigui 

superior al quatre per cent (4%) en pes, i el seu índex C.B.R. inferior a tres (3), i el seu inflament 

determinat durant l'assaig C.B.R. sigui més gran del dos per cent (2%). 

 

Es defineix la terra vegetal com la part superficial del terreny que conté matèria orgànica vegetal no 

descomposada, en aquella proporció, el límit líquid del qual es rebaixi en més d'un vint per cent (20%) 

després de la dessecació en estufa. 

 

 

2.2.4 Pedra per a obres d'escullera 

Aquesta pedra tindrà característiques similars a les usades normalment en obres de maçoneria i 

haurà de ser dura, resistent, homogènia, sense llosetes aparents, no geladissa, neta d'argiles o 

parts descomposades i haurà de ser sense pèls, esquerdes o balms. 

 

Les dimensions seran les següents: 

 

Per a l'escullera, de 500 a 1.000 kg cada bloc tindrà una dimensió mínima no inferior a cinquanta 

(50) centímetres i una dimensió mínima no superior a setanta-cinc (75) centímetres. 

 

La relació entre la dimensió màxima i la mínima de cada bloc no serà superior a dos amb cinc (2,5). 

 

La col.locació de pedra de grandària i pes inferiors als indicats per a reblerts buits haurà de ser 

autoritzada en cada cas per l'Enginyer Encarregat. La pedra per a l'escullera haurà de procedir de 

pedreres i tindrà totes les cares anguloses. La situació de la pedrera d'extracció del material haurà 

de ser aprovada per escrit per l'Enginyer Encarregat. 
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2.2.5 Ciment 

2.2.5.1 Condicions Generals 

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s'atindran a l'Instrucció RC-75 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals, per a la recepció d'aglomerants hidràulics, segons Decret 1.964/1.975 de data 

23 de maig. 

 

Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents 

a aquest Plec. 

 

2.2.5.2 Tipus que cal utilitzar a les obres 

D'acord amb les definicions contingudes a l'esmentat RC-75 els tipus de ciment que s'utilitzaran a 

les obres, d'acord amb allò que s'estableix als apartats corresponents d'aquest Plec, seran els 

següents: 

 

I-45 De quatre cents cinquanta quilos per centímetre quadrat de resistència mínima del morter 

standard als vint-i-vuit dies. 

 

I-35 De tres-cents cinquanta quilos per centímetre quadrat de resistència mínima del morter 

standard als vint-i-vuit dies. 

 

2.2.5.3 Manipulació i emmagatzematge 

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat, on haurà de figurar 

expressament el tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé a dojo en dipòsit hermètic, que s'haurà 

d'acompanyar amb el document de tramesa amb les mateixes indicacions citades. No es permetrà 

la tramesa de ciment en envasos de jute o teixits similars. 

 

El ciment s'emmagatzemarà de tal manera que permeti l'accés fàcil per a la inspecció adequada 

d'identificació de cada remesa, en un magatzem protegit convenenientment contra la humitat del 

sòl i de les parets. 

 

En el cas que el ciment s'emmagatzemi en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les 

parets del magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles per tal de permetre el pas al 

personal i aconseguir una bona ventilació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim, es 

col.locarà un tauló que permeti l'aireació de les piles de sacs. 
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2.2.5.4 Inspecció i assaigs 

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l'obra, se sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als 

assaigs de recepció indicats en el Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerants 

hidràulics a les obres de caràcter oficial. Pot fer-se la recepció sobre certificat del fabricant que 

garanteixi el compliment del ciment amb tot allò que s'exigeix en el Plec esmentat anteriorment. 

 

Independentment d'aquests assaigs, quan aquest ciment, en condicions atmosfèriques normals, 

hagi estat emmegatzemat en sacs durant un termini igual o superior a les sis setmanes, es 

procedirà a la comprovació de que les condicions d'emmagatzematge han estat adequades. Així, 

es repetiran els assaigs de recepció abans indicats, amb l'ordre següent: 

 

1) Residu sobre tamís de 4.900 malles 

2) Pèrdua al foc 

3) Assaigs restants 

 

Si compleix l'asaig 1, o en el seu defecte el 2, s'ha de considerar que el ciment serà declarat apte. 

 

Haurà de repetir-se l'assaig de comprovació de condicions d'emmagatzematge si transcorren sis 

setmanes, o més, des de l'anterior fins al moment de la seva utilització. 

 

En ambients molt humits, o en cas de condicions atmosfèriques, l'Enginyer Encarregat podrà variar, 

al seu criteri, els terminis de sis setmanes indicats. S'autoritza l'Enginyer Encarregat a reduir la 

sèrie completa i assaigs de recepció als de prova d'enduriment, estabilitat a l'aigua calenta i 

resistència del morter normal als set dies, si es considera oportú. 

 

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s'exigeixen en els assaigs 

que s'han esmentat. 

 

2.2.6 Condicions generals per a arids 

Compliran les condicions exigides a l'Article 9 de la Instrucció per al Projecte d'Obres de Formigó. 

 

Els àrids s'utilizaran separats, com a mínim, en els dos tipus següents: 

 

a) Arids gruixuts definits per la fracció d'àrids minerals retinguda pel tamís 1/4" (6,35 mm). 

b) Arids fins definits per la fracció d'àrids minerals que passa pel tamís de 1/4" (6,35 mm). 

 

Les condicions que han de complir cadascun d'aquests tipus d'àrids figuren als articles següents 

2.8 i 2.9. 
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L'emmagatzemament d'àrids, quan no s'efectuï en tremuges o sitges, sinó en piles, haurà de 

disposar-se sobre una base satisfactòria per a l'Enginyer Encarregat. 

 

En cas contrari, els trenta centímetres inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es treuran 

durant tot el temps que es vagi a utilitzar la pila. 

 

Els materials de procedència diferent s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents. 

 

L'examen i l'aprovació o no, de la utilització d'uns àrids determinats es farà sempre després de 

l'acabament del procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobi als dipòsits per a la seva 

utilització, sense ulterior tractament, però l'Enginyer Encarregat podrà rebutjar prèviament les 

pedreres, dipòsits o fonts en general, que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat que 

obligui a un control massa intens de les seves característiques o que no siguin acceptables per una 

altra raó. 

 

2.2.7 Arids fins per a morters i formigons 

Els agregats fins per a formigons es compondran d'elements durs, resistents, sense excés de 

formes planes, lliures de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 

 

Els agregats fins que cal emprar seran sorres naturals o procedents de trituració de pedres de 

pedrera que compleixin els requisits de l'agregat gruixut. 

 

L'Enginyer encarregat podrà exigir la neteja dels àrids fins al límit que elimini les impureses no 

acceptables. 

 

2.2.7.1 Granulometria 

L'àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en el fus definit per les corbes límits de 

la figura primera a la qual es refereix l'article 12 B de la Instrucció per al Projecte d'Obres de 

Formigó. 

 

2.2.7.2 Qualitat 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà els límits que a 

continuació es relacionen, referides en tant per cent al pes total de la mostra: 

 

 Terrossos d'argila        1,00 

 Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7050     5,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid,  

el pes específic del qual és 2       0,50 
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 Compost de sofre, expressats en SO3 referits a l'àrid sec   1,00 

 

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis 

del ciment. 

 

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 segons l'assaig M.E. 1,32 de la Instrucció de H.A. 61. 

 

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de les solucions del sulfat sòdic o magnesis, en cinc cicles 

seran inferiors al deu per cent o al quinze per cent respectivament. 

 

2.2.7.3 Assaigs 

Tots els assaigs que es realitzin per a comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es 

faran d'acord amb els mètodes d'assaig de la Instrucció H.A. 61. 

 

L'anàlisi granulomètric s'efectuarà d'acord amb la Norma d'Assaig 150/58 del Laboratori de 

Transport i Mecànica del Sòl. Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva 

utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assaigs que cregui pertinents l'Enginyer 

Encarregat. 

 

2.2.8 Arids gruixuts per a formigons 

2.2.8.1 Característiques generals 

L'àrid gruixut que cal emprar en formigons serà procedent de la trituració de pedra de pedrera o de 

graveres naturals. 

 

Es composarà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, sense excés de pedres 

planes, allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes 

adherides. L'Enginyer Encarregat podrà exigir la neteja dels àrids fins a l'eliminació de les 

impureses no acceptables. 

 

2.2.8.2 Granulometria 

Complirà en tot cas les condicions de l'Artcle 12 B de la Instrucció per al Projecte d'Obres de 

Formigó. 

 

La mida màxima que cal emprar serà de quatre centímetres (2 cm) 
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2.2.8.3 Qualitat 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid gruixut no excedirà dels límits que a 

continuació es relacionen, referides en tant per cent al pes total de la mostra: 

 

 Terrossos d'argila        0,25 

 Particules toves        5,00 

 Fins retinguts pel tamís 0,080 UNE 7050     1,00 

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid el  

pes específic del qual és 2       1,00 

 Compost de sofre, expressats en SO3 i referits al'àrid sec   1,00 

 

L'àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els 

àlcalis del ciment. La pèrdua de pes de l'àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic 

o magnesic no serà superior al dotze per cent o al divuit per cent respectivament. 

 

El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de "Los Angeles" no serà superior a un quaranta per 

cent. 

 

2.2.8.4 Assaigs 

Tots els assaigs que es realitzin per a coprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 

d'acord amb els mètodes d'assaig de la Instrucció EHE i la H.A. 61 especial per a estructures de 

formigó armat de l'Institut Eduard Torroja de la Construcció i el Ciment. 

 

L'anàlisi granulomètrica s'efectuarà d'acord amb les Normes d'Assaig 150/58 del Laboratori del 

Transport i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques. 

 

Les característiques de l'àrid gruixut es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant 

l'execució de les sèries completes d'assaigs que consideri pertinents l'Enginyer Encarregat. 

 

2.2.9 Aigua per a morters i formigons 

2.2.9.1 Característiques generals 

Excepte justificació especial, hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions 

següents: 

 

a) Valor pH comprès entre 5 i 8. 

b) Substàncies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc grams per litre. 

c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 0,3 grams per litre. 

d) Contingut en clorurs, inferior a 6 grams per litre. 
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e) No s'ha de detectar contingut d'hidrats de carboni. 

 

2.2.9.2 Assaigs 

Tots els assaigs s'efectuaran d'acord amb els mètodes d'assaig de la EHE i la H.A.61. Les 

característiques de l'aigua que cal utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva 

utilització mitjançant l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui pertinents 

l'Enginyer Encarregat. 

 

2.2.10   Adicions 

2.2.10.1 Condicions generals 

S'autoritza l'ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els assaigs oportuns, 

després d'afegida la substància, que els formigons segueixen complint totes les condicions 

d'aquest Plec. 

 

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l'Enginyer encarregat, tenint en compte 

una vegada comprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a 

una nova aprovació. Abans de l'ús inicial de qualsevol addició, s'informarà a l'Enginyer encarregat, 

per escrit i amb quinze dies d'antel.lació indicant-hi nom i origen de cada addició. 

 

2.2.10.2 Aireació 

El Contractista utilitzarà un airejador aprovat per l'Enginyer encarregat en tot el formigó que s'utilitzi 

de revestiment i estructures. Els productes airejadors seran acceptats amb certificat del fabricant 

que demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a la seva 

utilització de l'Enginyer Encarregat, liberarà el constructor de la responsabilitat que el formigó 

compleixi totes les condicions d'aquest Plec. 

 

La quantitat d'aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 

 

Els productes airejadors assajats seguint el mètode 1,56 de la Instrucció H.A. 61, hauran de 

complir les condicions següents: 

 

a) El percentatge d'exsudació d'aigua de la mostra de formigó amb airejadors no excedirà del 

seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense airejador. 

 

b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejadors no serà inferior al vuitanta 

per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejat. 
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2.2.10.3 Plastificant 

El constructor podrà utilitzar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d'estructures. 

Aquest plastificant haurà d'afegir-se a l'aigua en el moment del pastament. 

 

El constructor haurà d'enviar a l'Enginyer Encarregat resultats d'assaigs que mostrin el 

comportament del plastificant i el seu efecte en la resistència del formigó a diverses edats. 

 

El plastificant subministrat haurà de comportar-se en obra exactament igual que en els assaigs 

realitzats. 

 

2.2.10.4 Productes Filmògens 

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel.lícula endurida o 

impermeable. Són condicions essencials que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic, que 

sigui capaç de formar una pel.lícula contínua, sense esquerdes ni forats, adherida a la superfície 

del formigó, que aquesta pel.lícula sigui flexible i permaneixi intacta almenys set dies després de la 

seva aplicació i no reaccioni perjudicialment amb el formigó. La pèrdua de l'aigua en l'assaig de 

ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Han de ser de 

color clar perferiblement blanc, admetre un període d'emmagatzemament no inferior a noranta dies 

i complir amb les ASTM, designació C-309 i AASHO M-148. 

 

2.2.11   Morter hidraulic 

2.2.11.1 Condicions generals 

Per a la seva utilització en l'assentament de les peces prefabricades, rebut de junts i 

d'arrebossada, s'utilitzarà el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a 

continuació. 

 

2.2.11.2 Materials 

Els materials que cal utilitzar compliran les condicions que s'exigeixen als articles corresponents 

d'aquest Plec. El ciment serà del tipus P-250 i P-350. 

 

2.2.11.3 Dosificació 

El dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 

 

El volum de sorra per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
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2.2.11.4 Fabricació 

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. 

 

El primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en sec el ciment i la sorra fins aconseguir un 

producte homogeni de color uniforme al qual s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària 

perquè, una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació en l'obra. 

 

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant qualsevol que hagi començat a 

endurir-se i que hagi estat usat als quaranta-cinc minuts de pastament. 

 

2.2.12   Formigons 

2.2.12.1 Condicions Generals 

Els formigons compliran les condicions exigides a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, 

aprovada per Reial Decret 1247/2008, del 18 de juliol. 

 

Els formigons seran fabricats en una planta central formigonera homologada. 

 

Sempre que en la mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot 

allò que s'indica en les instruccions i Plecs de Condicions vigents, sobre la compatibilitat de 

formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 

 

2.2.12.2 Materials 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els ja definits per aquestes obres als articles 

d'aquest Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixen en els mateixos. 

 

2.2.12.3 Tipus 

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obres i d'acord amb la resistència característica 

exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta 

centímetres d'alçada, s'estableixen els tipus de formigó que s'indiquen en la taula següent: 

 

 

 TIPUS FORMIGÓ fck COMPRESSIÓ kg/cm2 ÚS 

 HM--5  50 Rebliments 

 HM-15 150 Rebliments 

 HM-20 200 Formigó en massa 

 HA-250 250 Formigó armat en 

   fonaments 
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 HA-300 300 Formigó armat en  

   murs i vasos 

 

2.2.12.4 Dosificacions 

Les dosificacions dels materials es fixarà, per a cada tipus de formigó, d'acord amb les indicacions 

donades a l'apartat 2.14.5 havent de, en tot cas, ser acceptades per l'Enginyer Encarregat. 

 

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, 

amb l'única excepció de l'aigua, la dosificació de la qual es farà en volum. 

 

- Dosificació del ciment: 

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. 

Es preveu una dosis mínima de ciment per el HA-30 de 325 Kg/m3. 

 

- Dosificació dels àrids: 

La dosificació dels àrids que cal utilitzar es farà en quilograms per metre cúbic. 

 

- Dosificació de l'aigua: 

La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic. 

Es preveuen les relacions A/C d’acord amb les condicions i ambients de treball. 

 

- Dosificació dels additius: 

Quan es cregui pertinent, podrà utilitzar-se com a addicions al formigó qualsevol tipus de productes 

sancionats per l'experiència i que hagin estat definits en aquest Plec. 

 

Les dosificacions hauran de ser fixades per l'Enginyer Encarregat a la vista de les circumstàncies 

que concorrin a cada tipus d'obra. 

 

2.2.12.5 Estudi de la barreja i de l'obtenció de la fórmula de treball 

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà de començar fins que la seva 

corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l'Enginyer Encarregat. 

 

Aquesta fórmula assenyalarà, exactament, el tipus de ciment Portland que cal emprar, la classe i 

mida de l'àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi i àrid 

gruixut, i en volum d'aigua, tot això per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, 

les toleràncies admissibles seran les següents: 

 

- l'ú per cent en més o menys, als àrids. 

- l'ú per cent en més o menys, en la quantitat d'aigua. 
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- La relació aigua-ciment es fixarà mitjançant assaigs que permetin determinar el seu valor òptim, 

tenint en compte les resistències exigides, docilitat, tranassó, mètodes de posada en obra i la 

necessitat de que el formigó penetri fins els últims racons de l'encofrat, embolicant completament 

les armadures, en el seu cas. 

 

En tot cas, les dosificacions triades hauran de ser capaces de proporcionar formigons que 

posseeixin les qualitats mínimes de resistència indicades a 2.14.3. 

 

Per a confirmar aquest extrem i abans de començar les obres i una vegada fixats els valors òptims i 

tipificats per les normatives de la consistència d'aquestes barreges en funció dels mitjans de 

posada en obra, tipus d'encofrat, etc 

 

2.2.13   Acer per a armadures 

Es defineix com a acer per a armar, el producte siderúrgic amb aquest nom, disposat en barres, la 

finalitat del qual és la de suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar 

juntament amb el formigó en la resta dels esforços. 

 

El límit elàstic de les barres serà superior a cincnets Newtons per milimetre quadrat (500 N/mm2). 

 

L'allargament de ruptura serà igual o superior a el dotzet per cent (12%) mesurat sobre base de 

cinc (5) diàmetres. 

 

No s'observaran ni esquerdes ni fissures amb un plegament a norante graus (90º) i el 

desplegament efectuat a vint graus centígrads (20º) sobre un mandrí de diàmetre n, essent n entre 

6 i 12 diàmetres segons el diàmetre de la barra. 

 

Complirà la condició d'alta adherència determinada per l'assaig d'arrencament prescrit en la 

Instrucció per al Projecte d'Obres de Formigó estructual del 18 de juliol de 2008 (EHE). 

 

Taula 1. Caracteristiques mecaniques minimes garantitzades de les barres corrugades 

DESIGNACIÓ CLASSES  

D’ ACER 

Límit elàstic fy 

en N/mm2 no 

menor que 

Càrrega 

unitària de 

ruptura fs en 

N/mm2 no 

menor que (1) 

Allargament 

de ruptura en 

% sobre base 

de 5 diam. no 

menor que 

Relació fs/fy 

en assaig no 

menor que (2) 

B 400 S 

B 500 S 

Soldable 

Soldable 

400 

500 

440 

550 

14 

12 

1,05 

1,05 
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(1) Per al càlcul dels valors unitaris s'utilitzarà la secció nominal 

(2) Relació mínima admissible entre càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic en cada assaig. 

 

 

Assaigs 

Les característiques de les barres d'acer per armar i el dels forjats, es comprovaran abans de la 

seva utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assaigs que cregui pertinents 

l'Enginyer Encarregat de l'Obra. 

 

2.2.14 Fusteria i ferratges 

2.2.14.1 Ferro dolç 

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense esquerdes ni palles, flexible en fred i de cap manera trencadís 

o agri, sense altres imperfeccions que perjudiqui el seu bon aspecte i la seva resistència.  

 

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 

 

El ferro dolç laminat reunirà les mateixes condicions que el forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 

 

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i els pesos estipulats, seran 

contínues en les seves estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, deixant de 

banda les que tinguin carència i aquelles en les que es comprovi que, a cop de martell, el ferro 

esdevé agri. 

 

2.2.14.2 Ferratges i clavaó. 

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.  

 

Els d'acer provindran de l'anomenat dolç, els caps dels perns estaran formats per la mateixa peça 

que el cos, no admetent els obtinguts per soldadura. 

 

Les femelles seran perfectament regulars, i aquestes i els perns d'un mateix diàmetre i dimensions 

intercanviables. 

 

2.2.14.3 Alumini 

L'alumini serà de primera qualitat, anonitzat i es deixaran de banda aquells perfils que presentin 

irregularitats, taques o qualsevol altre defecte. 
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2.2.15   Maons i rajoles 

En general, els maons han de complir les condicions següents: forma i mida regulars, arestes vives 

i cares planes, uniformitat de color, massa homogénia, gra fi i absència de pinyols, sense 

fenedures, esquerdes, buits i esvorancs, no desgastar-se amb facilitat al fregament, de so metàl.lic 

a percussió, índex de no ser insuficient la seva cuita, de tall fàcil a tall de paleta, però no fràgils, no 

ser eflorescents i no ser massa absorbents i geladissos. 

 

Existeixen tres qualitats de maó dins cada tipus que es coneixen comunament en el mercat per les 

denominacions de : "primera", "segona", i "tercera". 

 

Els maons de primera són els que per la seva qualitat i perfecció de forma són idonis per a 

l'execució d'unitats d'obra a cara vista i sotmesos a fortes tensions de treball. 

 

Són maons de segona els que no ofereixen tan alta qualitat ni perfecció d'acabament, motiu pel 

qual s'utilitzen en fàbriques per revocar i guarnir i estan sotmesos a tensions mitges. 

 

Són maons de tercera els restants, o aquells que havent de pertànyer al grup anterior, es rebutgen 

per tenir qualsevol defecte o falta de dimensions. 

 

Les qualitats mínimes que cal exigir a cadascuna d'aquestes qualitats seran les especificades en 

les seves corresponents Normes UNE de qualitat. 

 

El maó buit reunirà les mateixes condicions exigides per l'anterior. 

 

Les rajoles compliran totes les condicions d'un bon maó, essent fàbricades amb fang molt fi, de 

cares planes, amb estries en les cares grans i els cantons perquè s'agafin bé als guixos. 

 

El gruix dels junts no serà superior als dos mil.límetres pel maó ordinari i cinc pel maó fi. 

 

2.2.16   Solats i revestiments ceràmics 

2.2.16.1 Baldosins de ciment. 

Els baldosins hidràulics de ciment estaràn fabricats a màquina i sotmessos a una pressió mínima 

de cent vint kilograms per centímetre quadrat. 

 

El temps mínim que deu transcorrer entre la fabricació i la col.locació del baldosí hidràlic serà de 

sis mesos enmagatzemanse durant aquest temps en locals tancats d'ambient húmid. 
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La superfície serà tersa i plana, les aristes vives i sin defecte algún que perjudique el seu bon 

aspecte o resistència. 

 

El seu espessor serà uniforme, compres entre dos i mig i tres centímetres. 

 

2.2.16.2 Pedres artificials. 

Estaran formades per morters i formigons de ciment Portland ordinari o especial de tonos clars i 

sorres o còdols naturals procedents de la pedra que es vol imitar i amb una dosificació 

granulomètrica que dongui la màxima semblança amb la piedra natural. 

 

Les condicions generals de fabricació  seran les mateixes que es fitxen per a els morters i 

formigons. 

 

2.2.17   Apareills sanitàris 

El Contractista deurà presentar per a el seu examen, i aprobació en el seu cas pel Enginyer 

Encarregat, modèls, dibuixos, o fotografies, etc... dels diferents elements i accesóris, amb indicació 

de la seva procedència. 

 

2.2.18   Vidres i cristalls 

El cristall i el vidre deuran resistir perfectament i sense irisar-se, l'acció de l'aire, de la humitat, i del 

calor, cadasqun sol o bé conjuntament, l'aigua freda o calent i dels agents químics, fora del àcid 

fluorhídric. 

 

No es posaran de color groc sota la acció de la llum solar, seran homogénis sense presentar 

taques, bumbolles, aigües, vetes, nuvols i quelcom altres defectes. 

 

Seran preferentement plans i netament tallats sense presentar aspreses, talls i ondulacions en les 

voreres, el gruix serà uniforme en tota la seva extensió. Deuran esser perfectament transparents o 

translúcids, segons les clases o tipus, en clar o en color. 

 

Els cristalls seran de qualitat superior, fabricats amb mescles més fines i esmerades. Seran clars, 

quasi incolors, més flexibles i menys fràgils que el vidre. La mescla del vidre és sempre acolorida, 

generalment blavenca o verdosa. 

 

El só del vidre serà opac i el del cristall argentí. 

 

Les llunes seran cristalls de primera clase, amb les seves dues cares perfectament paral.leles i 

planes, amb els cantells pulids i biselats. L'espesor variarà entre 5,5 i 8 mm. 
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Els cristalls tindran major espesor que els vidres ordinàris i el seu espesor hi serà comprés entre: 

a) 3 a 4 mm...................... cristalina ordinària. 

b) 4 1/2 a 5 mm................ cristalina de primera. 

c) 5 2/2 a 6 mm................. mitjas llunes. 

 

El vidre doble tindrà tres milímetres d'espesor en dimensions màximes ordinaries de doscentes 

cinquanta per cent setanta centímetres. 

 

El vidre semidoble tindrà un espesor comprés entre 1,75 i 2,50 mm. 

El vidre simple corrent tindrà un espesor entre 1,25 i 1,75 mm. 

 

2.2.19   Pintura 

Totes les substàncies de l'ús general en la pintura hauran de ser d'excel.lent qualitat. 

 

Els colors reuniran les condicions següents: 

 

a) Facilitat d'estendre's i de cobrir perfectament la superfície sobre la que s'apliqui. 

b) Fixatge en la seva tinta. 

c) Facultat d'incorporar-se a l'oli, etc.  

d) Ser inalterable a l'acció dels olis o d'altres colorants. 

e) Insolublitat de l'aigua. 

 

Els olis i barnissos reuniran a la seva vegada les condicions següents: 

 

a) Ser inalterables per l'acció de l'aire. 

b) Conservar la fixació dels colors. 

c) Transparència i color perfecte. 

 

Els colors estaran ben mòlts en l'oli, ben purificats i sense pòsits. 

 

El programa de pintures a aplicar en els equips electromecànics serà: 

 

General. Tots els elements normalitzats (motors, reductors, suports coixinets,etc) 

pintats segons normes del fabricant. 

   Parts mecanitzades, protegides amb vernís especial antioxidant. 

 

Programa nº 1. a) Parts submergides: Pintura asfàltica 80 micres. 

   b) Reste: Imprimació 40 micres. 
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Programa nº 2.  a) Parts submergides i parts en contacte intermitent amb aigua. 

    . Rajat SA 2 1/2 

. 3 capes pintura negra epoxi bituminosa. Gruix total 300 micres. 

 

   b) Parts sense contacte amb aigua: 

    . Rajat SA 2 1/2 

    . 2 capes imprimació minioplom clorocautxú 80 micres. 

    . 1 capa esmalt al clorocautxú, color a determinar, 70 micres. 

 

2.2.20   Canonades en conduccions 

Les canonades tindran les característiques asenyalades en els plànols i tant elles com els elements 

necessaris per a el seu montatge s'ajustaran a lo previst en el "Pliego de Condiciones Facultativas 

de Tuberías para Abastecimiento de Agua, apartado 6" de el que es fà resum: 

 

Els tubs deuran presentar interiorment una superfície regular i llisa, sense protuberàncies ni 

escrostonats. En la zona d'unió també cumplirà aquestas condicions la superfície exterior del tub. 

 

2.2.20.1 Especificacions de projecte de tubs. 

Els tubs hauran de presentar interiorment una superfície regular i llisa, sense protuberàncies ni 

esquerdes. També complirà aquestes condicions la superfície exterior del tub a la zona d'unió. 

 

Els gruixos dels tubs seran tals que la relació entre la pressió de trencament per pressió interna i la 

pressió normalitzada, marcada en el tub sigui al menys a dues (2) i no hauran de ser inferiors a vuit 

(8) mil.límetres. Les toleràncies en els diàmetres exteriors seran inferiors a: 

 

Taula 2. Toleràncies en els diàmetres exteriors. 

DIÀMETRE 

(mm) 

TOLERÀNCIA 

(mm) 

50 - 300 ± 0.6 

350 - 500 ± 0.8 

600 - 700 ± 1.0 

800 - 1000 ± 1.2 

 

Les toleràncies en el gruix de la paret seran: 
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Taula 3. Tolerància en el grui de la paret 

GRUIX 

(mm) 

TOLERÀNCIA 

(mm) 

< 10 ± 1.5 

11 - 20 ± 2.0 

21 - 30 ± 2.5 

< 30 ± 3.0 

 

 

2.2.20.2 Assaigs. 

Es faran les següents comprobacions: 

 

 Examen visual de l'aspecta general dels tubs per a veure si acumpleixen les condicions 

generales indicades en el apartat 6 de l'esmentat Plec. 

 Comprovació de dimensions, espessors i rectitut dels tubs. 

 Proves d'estanqueitat de tots els tubs a la pressió normalitzada que serà el doble de la 

pressió de treball. 

 

2.2.21 Tubs de plastic 

Els tubs i els materials amb que ells es fabriquen cumpliran les especificacions previstes al Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua, en endavant, PPTGCA. 

 

Complementariament al que prescriu l'esmentat Plec General, s'estableien les condicions i 

especificacions d'aquest capítol del present Plec. 

 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 

 - Marca del fabricant. 

 - Any de fabricació. 

 - Diàmetre nominal. 

 - Pressió nominal. 

 - Norma tècnica segons la qual ha estat fabricat. 

 

Condicions geomètriques: 
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Les condicions de la secció recta normal en qualsevol punt seran teòriques més o menys un u per 

cent (± 1%). 

 

No s'admetran tubs amb una variació superior a més/menys deu per cent (± 10%) del gruix nominal 

de paret en qualsevol punt de la secció recta. 

 

La longitud dels tubs serà uniforme i no s'admetran variacions sobre les longituds linials superiors a 

més/menys zero amb cinc per cent (± 0,5%). 

 

 

Juntes: 

Per a les unions dels junts de plàstic, s'empraran els junts que justifiqui el fabricant mitjançant els 

assaigs realitzats en els laboratoris oficials, i no deuran esser inferiors a les corresponents al propi 

tub. 

 

Les característiques dels tubs que cal emprar en els col.lectors es comprovaran abans de la seva 

utilització, mitjançant l'execució dels assaigs que prescrigui l'Enginyer Director de les obres i es 

recomana dur a terme per cada mil metres (1.000 m) de tub i per cada procedència: 

 

-Un (1) assaig de resistència 

-Un (1) assaig d'estanqueïtat 

 

2.2.21.1 Canonada de polietilè d'alta densitat 

Criteris generals de definició. 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE 

53131, DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161. 

 

Especificacions de projecte del material. 

El polietilè d'alta densitat del que estaran compostes les canonades haurà de complir com a mínim 

les següents propietats: 

 

Densitat ................................................................................................. entre 0,945 gr/cm2 i 0,965 gr/cm2 

Límit elàstic ................................................................................................................................ 20 N/mm2 

Tensió de ruptura ....................................................................................................................... 32 N/mm2 

Tensió admissible a 20º C ........................................................................................................... 5 N/mm2 

Mòdul elàstic ............................................................................................................................ 900 N/mm2 

Duresa Shore escala D .......................................................................................................................... 65 

Contingut en negre fum .................................................................................................................... 2,5 % 

Allargament en ruptura ................................................................................................................. > 800 % 

Índex de fluidesa ............................................................................................................... 0,1 9/10 minuts 
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Especificacions de projecte dels tubs. 

Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir com a mínim les següents propietats: 

 

Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió. 

 

    S =          P   .            d           

                   10 2.Tv + P/10 

 

on: 

S : gruix mínim (en mil.límetres) 

P : pressió nominal (en bars) 

Tv : tensió admissible a 20ºC que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat justificació 

tècnica que sigui acceptada per Director d'Obra. (en Newtons per mil.límetre 

quadrat). 

 

 La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal, serà positiva i 

tindrà com  màxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula  

 

 Y = 0,1 e + 0,2 mm. 

 

on: 

 

Y : màxima desviació de gruix admissible (en mil.límetres) 

e : gruix nominal (en mil.límetres) 

 

arrodonint el resultat a la dècima de mil.límetre més pròxima en excés. 

 

Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mitjà seran positives, i tindran com a màxim un 

valor "x" (en mm) que resulta d'aplicar les fórmules següents segons el diàmetre exterior (d) en 

mm: 

 

per a d  400 mm 

    x = + 0,009 d  admetent com a mínim x = + 0,3 mm. 

per a 450  d  750 mm. 

 x = 0,004 d + 2 mm. 

per a d  750 mm 

  x = + 5,00 mm 

 

arrodonint els resultats a la dècima de mil.límetre més pròxima en excés. 
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La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23ºC ± 2ºC. 

 

Els tubs estaran exempts de bombolles i esquerdes, presentant les superfícies exteriors i interiors 

un aspecte lliure d'ondulacions i altres defectes eventuals. 

 

Tipus de juntes 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junta tèrmica, amb els mitjans, materials i equips que 

aprovi la Direcció d'Obra. 

 

 

Recepció 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec. 

 

2.2.21.2 Canonada de pvc i altres canonades 

Per les canonades de PVC no s'estableix cap condició addicional. El contractista haurà de 

subministrar i installar els tubs de PVC, així com tots els accessoris, d'acord amb les normes UNE 

que fan referència a aquest tipus de canonada i accessoris. 

 

Les canonades no especificades en el Plec seran de qualitat provada. 

 

El Director d'Obra pot exigir les proves necessàries per comprovar la qualitat i idoneïtat de les 

canonades que installi el Contractista. 

 

2.2.22 Valvuleria i altres equips hidràulics 

 

VÀLVULES DE TALL 

 

Conservació de la puresa de l'aigua: 

Els materials emprats en la fabricació de les vàlvules seran resistents a l'aigua, a la corrosió, lliures 

de substàncies tòxiques, i no seran atacats pel desenvolupament de bactèries, algues, fangs o 

altres formes de vida, sense contaminar per sabor, olor, enturbiament o coloració, l'aigua que es 

troba o pot estar en contacte. Cap dels components usats te crom ni cadmi ni cap altre substància 

no potable. 

 

El greix emprat per el muntatge dels eixos o qualsevol part interior de les vàlvules és de qualitat 

alimentària. 
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Especificacions de prova: 

Totes les vàlvules seran provades, d'acord amb la norma DIN 3230, coeficient de fuga hermètic, 

que correspon amb la recomanació de la norma ISO 5208-81, essent la pressió de prova del cos el 

60 % superior a la nominal i la de tancament del 10 % superior també a la d'utilització de la vàlvula. 

En ambdues proves, les fugues admeses seran de zero gotes. 

 

VÀLVULES VENTOSA 

 

Funció: 

Evacuació de gran cabal d'aire, durant el procés d'emplenat de la canalització. 

 

Admissió de gran cabal d'aire, durant el procés de buidat de la canalització. Desgasificació 

permanent, durant el període de funcionament, per eliminar bosses d'aire que apareixen als punts 

alts. 

 

Característiques dels tipus emprats: 

Per conduccions de diàmetres entre 60 i 450 mm és suficient adoptar la ventosa DN 50. 

 

2.2.23 Juntes entre pous i canonades 

2.2.23.1 Criteris generals de definició 

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer inoxidable, 

per garantir la continuïtat, l'estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 

 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en 

qualsevol direcció respecte l'eix del tub. 

 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit en els plànols. 

 

A efectes d'una adequada durabilitat hauran de verificar la Norma ASTM C 923. 

 

2.2.23.2 Criteris de rebuig 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts en la Norma 

ASTM C923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim seran de 100 

unitats. Tots els resultats dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, 

en cas contrari es rebutjarà el lot. A efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de 

tenir un excés de dues unitats i el seu cost és a càrrec del subministrador. 

 

Els paràmetres i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 
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Prova     Exigència    Mètodes d'assaig 

Àcid sulfúric IN  Cap pèrdua de pes durant 48 hores  ASTM D543 a 22ºC 

Àcid clorhídric IN Cap pèrdua de pes durant 48 hores  ASTM D543 a 22ºC 

Tensió de trencament  80 Kg/cm2    ASTM D412 

Duresa   ± 5 de l'especificada pel fabricant  ASTM D224,0 (Shore A) 

Envelliment accelerat  Pèrdua de tensió de trencament inferior al 15%   

         ASTM D573, 70 ± 1ºC 

durant 7 dies.  

    Pèrdua d'allargament de trencament inferior al 20%  

        ASTM D573, 70 ± 1ºC durant 7 

dies.  

Compressió set  Menor del 25% de la deformació realitzada    

        ASTM D395 Mètode B a 20ºC 

durant 22 hores.    

Absorció d'aigua  Increment d'aigua menor del 10% ASTM D471 immersió de 

proveta de 19 per 35 mm en aigua destillada a 70º© durant 48 hores. 

Resistència a l'ozó  Cap atac     D1171 

Fragilitat a baixa temperatura No pot quedar-se a 40ºC  D746 

Resistència a l'esqueixament 34 kN/m    D624 Mètode B  

 

2.2.24 Pous de registre 

2.2.24.1  Definició 

Elements estancs que permeten l'accés als collectors per a la seva conservació i reparació. 

 

2.2.24.2 Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució en obra. 

 

2.2.24.3 Característiques generals 

Poden ésser de diferent tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element especial 

de que es tracti i de la seva procedència. 

 

a) Pous prefabricats 

 

Seran rectangulars de formigó armat de mil dos-cents mil.límetres (1200 mm) de diàmetre interior i 

setze centímetres (16 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de quatre-cents a nou-

cents mil.límetres (400-900 mm) de diàmetre interior, i de mil nou-cents mil.límetres (1900 mm) de 



Prescripcions Tècniques Particulars 35 

diàmetre interior i quinze centímetres (15 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de 

mil a mil cinc-cents mil.límetres (1000-1500 mm) de diàmetre interior, estant definits als Plànols i 

dissenyats de manera que assegurin l'estanqueïtat del pou i del conjunt que aquest forma amb els 

tubs que hi convergeixen. 

 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als Plànols. No s'admetrà que la tapa 

sobresurti més de vint mil.límetres (20 mm) 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 

clavegueres que convergeixen al collector, assegurant també una estanqueïtat total. Totes les 

peces vindran amb els orificis per a la collocació 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.límetre (600 mm) de pas 

lliure fa possible la installació 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 La Direcció d'Obra la realització de les proves que cregui adients per a la 

constatació de l'acompliment d'aquesta premissa. 

 

b) Pous fabricats "in situ" 

 

Seran de formigó armat o totxo segons els plànols i mitja prismàtica i la seva execució serà 

prefabricada en obra. 

 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida en els plànols. No s'admetrà a la tapa que 

sobresurti de més menys cinc (± 5) mil.límetres de la cota teòrica. 

 

Totes les peces es realitzaran amb els orificis per a la collocació dels "pates". 

 

S'assegurarà l'estanqueïtat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que 

desguassen. No s'admetran més juntes de construcció que les definides en els plànols i podran 

tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre que la base s'emmotllarà formant una 
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banqueta que reculli les aigües de les escomeses minimitzant les turbulències per evitar el 

despreniment de gasos molestos; la forma serà la dels plànols o la que autoritzi la Direcció d'Obra. 

 

2.2.24.4 Normes de qualitat 

L'armat es dimensionarà per resistir les accions del terreny humit segons la norma EHE. 

 

Als elements dels pous prefabricats únicament se'ls hi realitzaran les proves següents: 

 

Proves d'absorbiment: 

L'absorbiment de les parets d'elements assajats no superarà el sis per cent (6%) del pes sec. La 

prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C 947 i per 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 més del deu per cent 

(10%) de les peces assajades que tinguin una resistència més petita que l'exigida. Es podran 

extreure provetes i assajar-les segons la Norma C 947. 

 

Als pous se'ls 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. 

 

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 produeixin degotaments ni per les 

juntes ni per les parets del pou. S'admeten taques d'humitat que no donin lloc a degotaments. 

 

No s'admetrà, en cap pou 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. 

 

2.2.24.5 Recepció 

Es rebutjaran els pous acabats que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec o si 

s'aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d'amplada igual o major de dues-centes cinquanta micres (0,25 mm) i longitud 

igual o major de deu centímetres (10 cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació o vibrat del formigó. 
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2.2.25 Elements de fosa per a marcs, tapes i altres elements 

La seva procedència serà de fàbrica especialitzada. 

 

2.2.25.1 Característiques generals 

Es fixa la utilització de la tapa quadrada de nou-cents per sis-cents mil.límetres (900*600 mm) per 

als pous de registre. 

 

Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície 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. 

 

Per a aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament  mecànic del marc 

i la tapa sigui rectificat mecànicament. 

 

2.2.25.2 Normes de qualitat 

Les peces seran de xapa d'acer estriat, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions, 

esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

 

Les característiques metàlliques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a canonades d'abastament d'aigües 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 a l'impacte d'un pes de dotze 

quilograms. 

d) Càrrega de prova de trenta tones (30 T). 

 

Les mostres d'assaig a tracció s'obtindran de l'apèndix collocat expressament a les peces de forma 

cilíndrica de trenta mil.límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres  especials idèntiques, 

collocades a part, verticalment, en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb 

fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

 

Per a l'assaig d'impacte, les proves s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior, però la 

seva secció serà quadrada i de cinquanta mil.límetres (50 mm) de costat. 



Prescripcions Tècniques Particulars 38 

 

2.2.25.3 Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest article es rebutjaran. 

 

2.2.26 Altres materials 

Els materials no especificats en els articles anteriors hauran de reunir les condicions de qualitat i 

preparació necessaris per a la bona realització de la seva missió a l'obra, i restarà a criteri de 

l'Enginyer Director de l'obra la facultat de rebutjar-los i ordenar substituir-los per uns altres de més 

adients. 

 

 

2.2.27 Recepcio i prova dels materials 

No es procedirà a la utilització de cap material sense haver estat examinat i acceptat per l'Enginyer 

Director de les obres, que ordenarà realitzar les proves que estimi oportunes sobre el mínim fixat 

als capítols corresponents, i totes les despeses seran a càrrec del Contractista. La tria del mètode 

d'assaig que s'utilitzi serà a càrrec de l'Enginyer Director de l'obra. 

 

En cas que el contractista no estigui d'acord amb els procediments seguits o amb els resultats 

obtinguts, se sotmetrà la qüestió al Laboratori Central d'Assaigs de Materials de Construcció, i les 

conclusions que formuli aquest darrer seran d'acceptació obligatòria per ambdues parts, i totes les 

despeses aniran a càrrec del Contractista. 

 

De la qualitat i de la insuficiència dels materials utilitzats, en serà responsable el Contractista, fins i 

tot després d'acabades les obres, on i quan es demostri que la construcció sofreix deficiències 

imputables a aquestes causes. 

 

 

2.2.28 Installacions d'energia elèctrica 

Tots els materials que intervinguin en les Installacions d'energia elèctrica hauran de complir les 

condicions exigides en el "Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Decreto de 28 

noviembre 1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto de 20 de septiembre 

1973)" i, en general, en tots els Reglaments, Normes o Instruccions  oficials que tinguin relació amb 

aquest tipus d'Installacions i amb els treballs necessaris per realitzar-les, i estiguin en vigor en el 

moment d'iniciar-se les obres o durant el curs de les mateixes. 
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La installació presentarà una resistència d'aïllament no inferior a 380.000 ohm i una rigidesa 

dielèctrica que resisteix durant 1 minut una tensió de 1.800 V, sempre en relació a terra: caldrà 

efectuar la mesura d'acord amb les normes establertes en la Instrucció MIBT 017. 

 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si són motivats per 

sobrecàrregues com per curt-circuits, mitjançant l'ús d'interruptors automàtics amb relés 

magnetotèrmics que limitin la intensitat màxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la 

Instrucció MIBT 020. 

 

Queda garantida la protecció contra contactes directes pel sistema d'installació projectada i 

l'aïllament fixat per totes les parts actives. La protecció contra contactes indirectes es realitzarà 

mitjançant l'ús d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la que es 

derivaran conductors de protecció a la totalitat de les masses metàlliques. 

 

Les línies d'alimentació dels motors es dimensionaran per a una intensitat no inferior al 125 per 

cent de la que correspon a la plena càrrega del motor. Tots els motors estaran dotats d'arrancada 

mitjançant contactor equipat amb un relé tèrmic i un joc de fusibles calibrats selectivament amb el 

relé de contactor, d'aquesta manera s'aconsegueix una protecció eficaç per al cas de 

sobrecàrregues, fallades d'alguna fase i per mínima tensió. 

 

Els contactors es dotaran d'un enclavament elèctric amb la finalitat que, en cas de fallada de la 

tensió d'alimentació, quedi eliminada l'arrancada espontània del motor. 

 

Els receptors d'enllumenat tindran les seves peces metàlliques sota tensió, protegits contra les 

projeccions d'aigua. La coberta dels porta-làmpades serà totalment de matèria hidròfuga, excepte 

quan s'installin en l'interior de cobertes estanques destinades als receptors d'enllumenat, el que 

s'haurà de fer sempre que es colloquin en un lloc fàcilment accessible. 
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2.3 EXECUCIO DE LES OBRES 

2.3.1 Replanteig 

El replanteig general de les obres projectades s'efectuarà, tot deixant sobre el terreny, senyals o 

referències amb les garanties suficients de permanència per tal que, durant la construcció, es pugui 

fixar amb relació a aquestes garanties la situació en planta i altura de qualsevol element o part de 

les obres. 

 

L'Enginyer Director de les obres podrà ordenar i efectuar tots els replantejaments parcials de 

característiques anàlogues que estimi necessaris durant les diverses fases del període de 

construcció de les obres, a fi i efecte que aquestes es realitzin d'acord amb el projecte vigent i 

segons el detall que d'ara endavant es pugui redactar. 

 

Totes aquestes operacions seran presenciades per un representant de la Contracta, aixecant-ne la 

corresponent Acta al final. 

 

2.3.2 Excavacions 

Les excavacions de tota mena es realitzaran exactament d'acord amb els plànols específics del 

projecte vigent, tot estant subjectes a les aliniacions i rasants que resultin del replanteig i a les 

ordres escrites de l'Enginyer Director de les obres. 

 

Qualsevol excés d'excavació que el Contractista realitzi s'haurà de reblir amb terraplè o fàbrica 

quan ho consideri necessari i de la manera que prescrigui l'Enginyer Director; l'excés de volum 

excavat i els materials i l'operació de reblert no són d'abonament. 

 

L'Enginyer Director de les obres podrà evitar excessos d'excavació inadmissibles, podrà prescriure 

apuntalaments o qualsevol altre mitjà que consideri oportú, que haurà de ser utilitzat pel 

Contractista i no serà d'abonament a aquest darrer perquè està inclòs en la composició del preu 

corresponent. 

 

Quan les parets de les fàbriques hagin d'estar en contacte amb les de l'excavació, segons els 

plànols i ordres escrites de l'Enginyer Director de les obres, l'esmentada excavació es verificarà 

amb molta cura, per tal d'evitar excessos d'obra, i es procurarà que no passi massa temps sense 

procedir al reblert de fàbrica. 

 

En general en els buidats, no es permetrà el buidat estricte dels elements amb la intenció de 

formigonar contra el terreny.  Si més no en quelcom cas es podrà de forma excepcional formigonar 

els fonaments i/o les sabates contra el terreny o bé amb encofrat perdut. 
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Mentre s'acompleixin aquestes prescripcions i les que, amb la mateixa finalitat, pugui establir 

l'Enginyer Director de les obres, els excessos de fàbriques no seran d'abonament al Contractista. 

 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació es faran servir en la formació dels reblerts i altres 

usatges -fins que s'exhaureixin- fixats als plànols i documents del Projecte, o que assenyali 

l'Enginyer Director de les obres i es transportarà directament a les zones previstes en aquests 

documents o a les que, en el seu defecte, assenyali l'esmentat Enginyer. 

 

Els fragments de roca o bols de pedra que s'obtinguin de l'excavació i que no siguin utilitzats 

directament en les obres, es transportaran allà on indiqui l'Enginyer Director de les obres. Anirà a 

compte exclusiu del Contractista l'obtenció de permisos o autoritzacions i el pagament de taxes o 

cànons, si és el cas, per a l'execució de l'abocament, i no es podrà reclamar cap quantitat per a 

aquest concepte. 

 

2.3.3 Reblerts i terraplens 

Els materials utilitzats en reblerts i terraplens seran sòls o materials locals, exempts de matèria 

vegetal i el contingut del qual en matèria orgànica sigui inferior al quatre per cent (4%) en pes. 

 

Els materials que es faran servir seran totalment naturals, i s'obtindran de les excavacions 

realitzades en l'obra, o dels préstecs, complint alhora les prescripcions del Plec, i la zona de 

procedència dels materials utilitzats hauran de ser sempre aprovats per l'Enginyer Encarregat. 

 

S'excavarà i extraurà el material inadequat en tota la profunditat requerida als plànols. A 

continuació, i per aconseguir la deguda travada entre el terraplè i el terreny, s'aclarirà aquest darrer 

d'acord amb allò estipulat als plànols i en aquest Projecte, i es compactarà en les mateixes 

condicions que les que exigeix el fonament del terraplè. 

 

Quan el reblert o terraplè s'hagi d'assentar sobre un terreny en que existeixin corrents d'aigua 

superficial o subàlvia, es desviaran els primers i es captaran i conduiran els darrers fora de l'àrea 

on s'hagi de construir el reblert o el terraplè, abans de començar-ne l'execució. 

 

La granulometria quedarà retinguda al tamís 40 ASTM un mímin del seixanta per cent (60%). Es 

podrà usar material amb més proporció de fins, amb la prèvia autorització de l'Enginyer Director de 

l'obra, d'acord amb les condicions fixades per aquest darrer. 

 

Els talussos seran els assenyalats als plànols i, en cas que, per les característiques especials dels 

materials utilitzats, els esmentats talussos resultin inestables, se n'adoptaran els valors necessaris 

per assegurar l'estabilitat del terraplè. 
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2.3.4 Fabricacio dels formigons 

Es recomana absolutament la aplicació de formigons elaborats en Central formigonera; on l'àrid es 

classificarà en un mínim de tres mesures. A la vista de la seva composició granulomètrica, es 

realitzarà l'estudi de la fórmula de treball, que haurà de ser aprovada per escrit per l'Enginyer 

Director de l'obra. Aquesta fórmula indicarà: tipus de ciment que cal usar, contingut en pes de 

ciment i àrids i el volum d'aigua, consistència del formigó i mesura de l'àrid. 

 

Si l'estudi de la fórmula es realitza al laboratori, els seients i les resistències obtingudes s'hauran 

d'augmentar i reduir respectivament en un quinze per cent (15%). 

 

Components: 

El ciment i els àrids es mesuraran sempre en pes, l'aigua en volum, i serà imprescindible tenir en 

compte la humitat dels àrids. 

 

Els materials s'abocaran amb l'ordre següent: 

1r- una part de la dosi 

2n- El ciment i la sorra simultàniament 

3r- La grava, i 

4rt- la resta de l'aigua. 

 

Amassament: 

L'equipament d'amassament haurà de ser aprovat per l'Enginyer Director de l'obra. 

 

S'amassaran forçosament a màquina i es podran fabricar a peu d'obra o bé transportar-los des de la 

central de formigonat. 

 

El període de batuda no ha de ser inferior a un minut més tantes vegades quinze (15) segons com 

fraccions de quatre-cents (400) litres d'excés sobre set-cents cinquanta (750) litres tingui la capacitat 

de la formigonera. 

 

Abans de començar la fabricació d'un formigó amb tipus de ciment, s'hauran de netejar perfectament 

les formigoneres i altres utensilis per tal d'impedir la barreja de masses fresques d'ambdós tipus. 

 

Abans de carregar la formigonera es buidarà totalment. En cas que hagi estat parada més de trenta 

(30) minuts, es netejarà perfectament abans de fer-la servir un alre cop. 
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2.3.5 Posada en obra de formigo 

No es permetrà la utilització de canals i trompes per a transport del formigó, ni la caiguda lliure des 

d'altures superiors a un metre, i així queda prohibida la palejada a distància, la distribució amb 

rastells i els avanços superiors a un metre en l'interior dels motllos. 

 

No es posaran en contacte masses fresques de formigons fabricats amb diferents tipus de ciment. 

 

El formigó en massa s'estendrà en tongades, i el gruix el fixarà l'Enginyer Director de l'obra, sense 

sobrepassar els vint-i-cinc centímetres (25 cm). 

 

Després de la col.locació i el vibrat es mantindran exactament les separacions i recobriments 

indicats als plànols. 

 

2.3.6 Posada en obra del formigo sota l'aigua 

El formigó es podrà posar en obra sota l'aigua amb la prèvia autorització de l'Enginyer Director de 

l'obra. 

 

Per a evitar la segregació es col.locarà, acuradament, en una massa compacta i a la seva posició 

final, mitjançant trompes d'elefant, catúfols tancs de fons mòbil, o per altres mitjans aprovats per 

l'Enginyer Director de l'obra, i no es podrà remenar després d'haver estat disposat. Caldrà tenir una 

cura especial a mantenir quieta l'aigua en el lloc del formigonat, tot evitant qualsevol mena de 

corrent que pogués produir la deslavada de la barreja. 

 

La col.locació del formigó es regularà de manera que es produeixin superfícies horitzontals. 

 

Trompes d'elefant: 

Quan es facin servir trompes d'elefant, el seu diàmetre no podrà ser inferior a vint-i-cinc 

centímetres (25 cm). La seva sustentació haurà de permetre un lliure moviment de l'extrem de 

descàrrega sobre la part superior del formigó, que es pot baixar ràpidament quan calgui tallar o 

retardar la seva descàrrega. La trompa s'omplirà de manera que no produeixi la deslavada del 

formigó. L'extrem de descàrrega estarà submergit en tot moment en el formigó i el tub final haurà 

de tenir una quantitat suficient de barreja per evitar l'entrada d'aigua. 

 

Catúfols: 

Quan al formigonat es facin servir catúfols de fons mòbil, la seva capacitat serà, al menys, d'un terç 

de metre cúbic. El catúfol haurà de baixar gradualment i d'una manera acurada fins que s'estrebi 

sobre el terreny de fonamentació o sobre el formigó ja col.locat. després s'elevarà lentament durant 

el recorregut de descàrrega per tal de mantenir, mentre sigui possible, l'aigua sense cap agitació a 

fi d'evitar la segregació i la deslavada de la barreja. 
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2.3.7 Precaucions termiques en el formigonat 

Serà sempre l'Enginyer Director de l'obra qui determini les precaucions que cal adoptar i també la 

interrupció o la continuació del formigonat. 

 

Temps fred: 

L'Enginyer Director de l'obra podrà ordenar la col.locació de proteccions suplementàries, com ara 

una capa de sorra, palla o materials anàlegs, que proporcionin el degut aïllament tèrmic. 

 

El formigonat se suspendrà quan es prevegi un descens de temperatures ambient per sota dels 

zero graus centígrads dins les quaranta-vuit (48) hores següents. El fet que la temperatura 

-registrada a les nou (9) hores del matí, hora solar- sigui inferior a quatre graus centígrads caldrà 

interpretar-lo com un motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà assolit en l'esmentat 

termini. 

 

Les temperatures esmentades es podran rebaixar en tres graus centígrads quan es protegeixi 

eficaçment la superfície de formigó mitjançant sacs, palla o altres recobriments que permetran 

assegurar que l'acció de la gelada no afectarà el formigó acabat de construir. 

 

La temperatura de la superfície del formigó no podrà ser mai inferior a un (1) grau sota zero. 

 

Si no es pot garantir l'eficàcia de les mesures adoptades per evitar que la gelada afecti el formigó, 

es perllongarà el temps normal de curat tants dies com nits de gelada s'hagin presentat durant 

aquest temps. 

 

Temps calorosos: 

En cas de formigonat en temps calorosos, s'evitarà que es produeixi la dessecació de les 

amassades durant el transport i la posada en obra, i caldrà adoptar les mesures oportunes per tal 

que no s'alteri la relació aigua/ciment. Si el transport dura més de trenta minuts, es cobriran els 

camions o bé s'amassarà amb aigua freda. 

 

Precipitacions: 

El formigonat se suspendrà en cas de pluges, i s'adoptaran les mesures necessàries per a impedir 

l'entrada de l'aigua a les masses de formigó. 

 

2.3.8 Vibrat del formigo 

El vibrat dels formigons serà obligatori en tots els casos i se'n tindrà cura particularment, juntament 

amb els paraments i racons de l'encofrat. 
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Els punts d'aplicació dels vibradors i la durada del vibrat els fixarà l'Enginyer Director de l'Obra. 

 

Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte no s'estengui a tota la massa de 

formigó sense que es produeixin disgregacions locals. 

 

2.3.9 Junts de formigonat 

Els junts que es crein per les interrupcions de formigonat es deixaran en els punts en que el seu 

efecte sigui menys perjudicial, segons l'Enginyer Director de l'obra. 

 

En reprendre els treballs, es netejaran els junts de qualsevol brutícia o àrid que hagi quedat solt tot 

refregant-los amb raspalls de filferro, i s'humitejarà la seva superfície sense que s'acumuli aigua. 

Prèviament s'haurà retirat la lletada superfície del junt en començar la tramada mitjançant un 

raspall de filferro. 

 

2.3.10   Encofrat 

Tota la superfície vista de formigó haurà de ser executada amb encofrat metàl.lic. Per poder 

utilitzar encofrat de fusta, haurà de ser autoritzat i aprovat per escrit per l'Enginyer Director de les 

obres. 

 

Els encofrats i les unions i els seus diferents elements, tindran una resistència i una rigidesa 

suficient per resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les càrregues, sobrecàrregues i 

accions de qualsevol naturalesa que es puguin produir sobre els encofrats com a conseqüència del 

procés de formigonat i, especialemnt, les degudes a la compactació de la massa. 

 

Els encofrats seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables de lletada, i hauran de 

donar el mode de compactació previst. 

 

Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes en el moment del formigonat. Per tal de 

facilitar aquesta neteja en els fons de pilars i murs, s'hauran de disposar obertures provisionals a la 

part inferior dels encofrats corresponents. 

 

Quan sigui necessari, i per tal d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, 

s'adoptaran les mesures oportunes perquè els encofrats no impedeixin la retracció lliure del 

formigó. 
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Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que s'absorveixi l'aigua continguda al formigó. D'altra 

banda, es disposaran les taules de manera que permetin un entumiment lliure, sense perill que 

s'originin esforços o deformacions anormals. 

 

Per tal de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats podrà fer-se ús de 

desencofrants, amb les precaucions oportunes. 

 

2.3.11   Acabat de superficies de formigo 

La màxima irregularitat mesurada sobre un regle de dos metres, en qualsevol direcció i sempre en 

excés, serà de sis (6) mil.límetres per a les superfícies i de vint (20) mil.límetres per a les ocultes. 

 

Les operacions necessàries per reparar les superfícies que no compleixin els límits esmentats o 

que siguin acceptables segons l'Enginyer Director de l'obra, aniran per compte del Contractista. 

 

2.3.12   Col.locacio d'armadures 

Aquest article es refereix a la preparació i collocació d'armadures en formigons. Els materials 

utilitzats compliran les prescripcions recollides en el Capítol II d'aquest Plec. 

 

Les armadures es doblegaran, collocaran, ancoraran i empiularan ajustant-se als dotze (12), tretze 

(13), quaranta (40) i quaranta-un (41) de la Instrucció per al Projecte i l'Execució d'Obres de 

Formigó en Massa o Armat (EHE), i d'acord amb els Plànols. S'observarà acuradament si es 

produeixen esquerdes o trencaments en els doblegaments, en aquest cas s'haurien de prendre 

mostres de les partides afectades a fi de realitzar els oportuns assaigs de qualitat. Les barres es 

fixaran entre elles mitjançant les oportunes subjeccions per mantenir les separacions establertes, 

de manera que quedi impedit tot moviment d'aquelles durant el tramat i consolidació del formigó, i 

permetent a aquest envoltar-les  sense deixar buits. 

 

En el moment de la seva collocació, les armadures estaran perfectament netes de traces 

d'oxidació i qualsevol matèria estranya adherida; es rasparan adequadament amb raspall en cas 

precís. 

 

Les barres es fixaran entre elles de manera que en resti impedit qualsevol moviment durant 

l'abocament i la compactació del formigó, i es mantindran sempre les separacions i els 

recobriments indicats als plànols. 

 

La separació mínima en el plànol d'armadures entre barres paral.leles serà el diàmetre de la més 

gran. 
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Entroncaments: 

Els entroncaments per encavallament es realitzaran a les zones on l'armadura treballa a 

compressió. La longitud dels encavallaments serà superior a trenta diàmetres per a les barres 

cavalcades i a vint diàmetres per a les corrugades. Les barres cavalcades es col.locaran una sobre 

l'altra tot encerclant-les amb filferro. El gruix del formigó envolupant no serà inferior a un diàmetre. 

 

Els entroncaments per encavallament a zones de tracció només es podran realitzar amb la prèvia 

autorització per escrit de l'Enginyer Director. 

 

Es poden substituir els entroncaments d'encavallament per entroncaments per soldadura sempre 

que es compleixin estrictament les normes donades per la casa fabricant de l'acer, les referències a 

la soldadura de la Instrucció EH-88 Article 38 de l'I.E.T.c.c. i les normes UNE, i de la Instrucció 

d'Estructures Metàl.liques vigent, d'acord amb les característiques de l'acer utilitzat. El personal 

haurà de demostrar la seva aptitud tot sotmetent-se a les proves de la norma UNE 1.914. L'ús dels 

entroncaments per soldadura i la seva execució hauran de ser autoritzats per l'Enginyer Director de 

l'obra. 

 

Els centres dels diversos entroncaments estaran distanciats més de vint diàmetres en la direcció de 

les barres. 

 

2.3.13 Desencofrat 

Els diferents elements que constitueixen l'encofrat es retiraran sense produir sotragades ni xocs en 

l'estructura, i es recomana quan els elements siguin de certa importància, la utilització de falques, 

caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels suports. 

 

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi assolit la resistència necessària 

per suportar, amb prou seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals hagi 

estat sotmès durant i després del desencofrat. La seguretat no haurà de resultar en cap moment 

inferior a la prevista per l'obra en servei. 

 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tots els elements d'encofrat que puguin 

impedir el lliure joc de les juntes de retracció o dilatació i també els de les articulacions, si n'hi 

hagués. 

 

2.3.14 Observacions durant l'execucio d'obres de formigo 

Durant l'execució s'haurà d'evitar l'actuació de qualsevol sobrecàrrega estàtica o dinàmica que 

pugui provocar deformacions en els elements ja formigonats. En cap moment, la seguretat de 

l'estructura durant l'execució serà inferior a la prevista per a l'estructura en servei. 
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S'hauran d'adoptar les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i els 

processos d'execució s'ajustin en tot allò que indiqui el Projecte. 

 

En particular, caldrà tenir cura que aquests processos i disposicions siguin compatibles amb les 

hipòtesis considerades en el càlcul, especialment en tot allò relatiu als enllaços (encasts, 

articulacions, suports simples, etc). 

 

2.3.15 Tubs, juntes i peces especials 

Aquest article es refereix a la installació de tubs, juntes i peces especials. Aquests elements 

compliran les prescripcions recollides en els Capítols corresponents d'aquest Plec. 

 

Transport i manipulació de les canonades a pressió: 

En general els elements de la canonada es manipularan, des de la seva càrrega en fàbrica fins a la 

descàrrega en obra, evitant xocs, caigudes i qualsevol acció o moviment que pugui suposar un cop 

d'importància. 

 

Els tubs es collocaran en general en posició horitzontal i parallelament a la direcció longitudinal 

del mitjà de transport. 

 

Els tubs han de separar-se entre ells, sempre que sigui possible, i de les parets del mitjà de 

transport mitjançant un encoixinat adequat. Es recomana subjectar sobre el vehicle, amb un 

suplement de fusta, els tubs situats als costats longitudinals del mateix, especialment si es tracta 

de llargs recorreguts o trajectes dolents. 

 

Els tubs han de dipositar-se amb compte i a poc a poc sobre el terra, si és possible per mitjà 

d'aparells elevadors amb ganxos apropiats per a tubs. En cas que no es disposi d'aquests aparells, 

els tubs poden ser dipositats a mà mitjançant una maroma doble envoltant el tub, fent-lo lliscar 

sobre un pla inclinat de suficient resistència o sobre apuntalaments de càrrega. Es procurarà que 

els tubs no rodin sobre superfícies que puguin produir impacte en la seva rodadura, protegint-los 

mitjançant l'ajuda de carrils o bigues sobre els que es procedirà al transport. 

 

Es prohibeix expressament la descàrrega de tubs tirant-los a terra des del vehicle que els ha 

transportat, encara que s'hi interposi un cos tou. 

 

Tant en el transport com en l'emmagatzematge dels tubs, es fixarà el nombre de capes que es 

poden apilar, de forma que la càrrega d'aixafament no superi el cinquanta per cent (50%) de la de 

prova. 
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Prèviament al seu muntatge en el fons de la rasa, els elements es situaran al llarg de la seva vora 

on es troben els productes de l'excavació, de tal manera que resultin protegits del trànsit, etc. Es 

procurarà que els canvis d'emplaçament, entre l'arribada dels materials a l'obra i la seva distribució 

al llarg de la rasa, siguin els mínims necessaris. 

 

Els tubs no hauran d'emmagatzemar-se per un període de temps sota condicions que puguin 

causar considerables diferències de temperatura entre les superfícies interna i externa, gelades, 

males condicions de suport, etc., que siguin perjudicials per al tub. 

 

Si fos necessari, en zones caloroses i seques, emmagatzemar els tubs en els llocs d'utilització amb 

més de deu (10) dies d'antelació a la collocació dels mateixos, es protegiran per mitjans eficients i 

aplicació d'aigua. 

 

Muntatge: 

Els elements de la canonada que s'utilitzaran per al muntatge hauran d'ésser acceptats per la 

Direcció d'Obra d'acord amb el Capítol II del present Plec. 

 

No s'iniciarà el muntatge sense que el Director d'Obra doni el vist i plau a la caixa de l'excavació i al 

llit portant de sorra o formigó, executats d'acord al que s'indica en aquest Capítol. En concret, no 

s'admetran errors per defecte en el gruix del llit portant respecte al que s'indica en els plànols. 

Entre l'excavació de la rasa i el muntatge de la canonada no passaran més de tres dies. 

 

Els elements de la canonada es baixaran a la rasa amb els mitjans adequats, segons el pes i la 

llargada, assegurant-se que a l'interior dels tubs no hi ha terres ni objectes estranys. Els tubs es 

centraran i alinearan perfectament amb els seus adjacents, calçant-los i recolzant-los. 

 

Abans d'iniciar el replè de la rasa es contrastarà l'estat de cotes de les canonades. No s'admeten 

errors respecte plànols, a la diferència de cotes entre els extrems dels tubs entre pous successius, 

o entre pou i sobreeixidor, superiors al cinc per cent (5%). 

 

No s'implicarà el replè de la rasa sense que el Director d'Obra hagi examinat i aprovat l'estat de la 

canonada totalment muntada. El replè es durà a terme d'acord amb les prescipcions de l'article 

corresponent d'aquest Capítol. 

 

Generalment no es collocaran més de cent (199) metres de canonades sense procedir a replè, 

almenys parcial, de la rasa, per protegir-los dels cops, variacions de temperatura i evitar la possible 

flotació de la canonada en cas d'inundació de la rasa. Sempre que sigui possible i per evitar 

l'esmentada flotació, s'aconsella que la rasa tingui l'oportú sobreeixidor. 

 

Cada cop que s'interrompi la collocació de la canonada es taponaran els extrems lliures. 
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La unió entre tubs es realitzarà mitjançant la corresponent junta definida en el present Plec, segons 

sigui la tipologia de la canonada. 

 

Prova de servei: 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a la prova d'estanqueïtat per trams, 

la longitud dels quals depen de factors molt diversos, essent aconsellable que aquests trams siguin 

els compresos entre dos pous successius o dos punts singulars del traçat de la canonada. 

 

L'esmentada prova es realitzarà sobre tota la canonada abans o després del terraplenat, d'una sola 

vegada per trams, o solament sobre un determinat nombre dels mateixos, d'acord amb el que 

indiqui la Direcció d'Obra. En cas de realitzar la prova abans del terraplenat és aconsellable una 

altura mínima de replè de trenta centímetres (30 cm) a comptar des de la generatriu superior del 

tub, deixant destapats els punts singulars i d'unió. 

 

El tram d'assaig es tractarà per ambdós costats mitjançant culates que es subjectin per mitjà de 

massissos d'ancoratge o referint l'impuls a la resta de la canonada o preferentment al terreny. 

S'omplirà d'aigua lentament aquest tram deixant oberts tots els elements que puguin donar sortida 

a l'aire. Si és possible es donarà entrada a l'aigua per la part baixa del tram. En aquesta zona es 

collocarà la bomba per a la pressió hidràulica, que pot ser manual o mecànica, i haurà d'estar 

prevista d'elements de regulació i mesura de la pressió. 

 

La pressió de la prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica que es produeixi en el tram de 

canonada objecte de la prova, és a dir, mig quilopond per centímetre quadrat (0,50 kp/cm2) per a 

collectors i la pressió de càlcul per a les impulsions. 

 

Es defineix la pèrdua com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar al tram de canonada de 

prova mitjançant un bombin tarat, de forma que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat 

després d'omplir la canonada d'aigua i haver-se expulsat l'aire. 

 

La duració de la prova serà de dues hores (2 h) i no s'admetran durant aquest temps pèrdues 

superiors al valor donat per la fórmula. 

 

Durant la prova els punts singulars i d'unió s'hauran de mantenir destapats amb objecte de 

comprovar el seu perfecte funcionament i estanqueïtat, i en cas de fallida prendre les mesures 

correctives necessàries, que siguin acceptades per la Direcció d'Obra, i sempre les despeses 

ocasionades a càrrec del contractista. 

 

El tram d'assaig es tancarà per ambdós extrems amb culates que es subjectaran amb massissos 

d'ancoratge o referint l'empenta a la resta de la canonada o preferiblement al terreny. 
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S'omplirà d'aigua lentament el tram, deixant oberts tots els elements que poden donar sortida a 

l'aire, elements que s'aniran tancant després des de la part inferior a la part superior, un cop 

comprovat que no existeix aire a la canonada. 

 

La bomba per l'execució de la prova estarà provista d'elements de regulació i mesura de la pressió. 

 

La pressió interior de prova serà tal que s'assoleix al punt més baix del tram de prova una amb 

quatre (1,4) vegades la pressió màxima de treball en el punt de forma que l'increment d'aquesta no 

superi un (1) quilogram per centímetre quadrat i minut. 

 

Un cop obtinguda la pressió interior de prova, s'actuarà durant trenta minuts (30 min), i es 

considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no tingui un descens més gran 

que la rel quadrada de p dividit per cinc (P/5) essent p la pressió de prova en quilograms per 

centímetre quadrat. Si el descens del manòmetre és superior, es corregiran els defectes observats 

a les juntes que tinguin pèrdues d'aigua, canviant si és necessari alguna canonada de forma que al 

final s'assoleixi que el descens de pressió no ultrapassi la magnitud indicada. 

 

En el cas de canonades de formigó i fibrociment, prèviament a la prova de pressió es tindrà la 

canonada plena d'aigua vint-i-quatre hores com a mínim. 

 

Col.locació de la canonades de sanejament: 

Es defineix com a col.locació de conduccions de sanejament les operacions necessàries per 

col.locar a l'interior de les rases les canonades de: fibrociment, i PVC tipus Pressió. 

 

Les operacions que cal efectuar són: 

- col.locació dels tubs 

- execució de junts 

- proves 

 

Tot això, realitzat amb aquestes prescripcions, amb les aliniacions, cotes i dimensions indicades en 

els plànols i amb el que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director de les obres. 

 

Col.locació de tubs: 

La col.locació de la canonada s'atindrà a les normes següents: 

 

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, utilitzant els elements adequats, segons el seu pes i 

la longitud. 
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Els tubs es col.locaran sobre un llit prèviament construït de sorra. Aquests s'aniran col.locant 

segons les aliniacions i rasants definides en els plànols i s'efectuaran les unions mitjançant junts 

específics o segons el que indiqui l'Enginyer Director de les obres. 

 

Un cop col.locats els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per cerciorar-se que el seu interior 

estigui lliure de terra, pedra, etc. i se n'efectuarà el centrat i la perfecta aliniació; un cop aconseguit 

això, es procedirà a calçar-los i amb una mica de material de rebliment per impedir-ne els 

moviments. 

 

Cada tub s'haurà de centrar amb els adjacents; en el cas de rases amb inclinacions superiors al 

deu per cent (10%), la canonada es col.locarà en sentit ascendent. 

 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bombes o deixant 

desguassos a l'excavació. 

 

Proves: 

Serà preceptiva la prova d'estanqueïtat de la canonada instal.lada a la rasa i segons les condicions 

de treball previstes i calculades en aquest Projecte. 

 

Per portar-lo a terme, el Contractista proporcionarà tots els elements necessaris per efectuar 

aquesta, com també el personal necessari. 

 

Un cop efectuada la prova d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a substituir qualsevol tram 

de canonada o junt en els quals s'hagin observat desperfectes o esquerdes i pèrdues d'aigua. 

 

2.3.16   Protecció d'encreuaments amb altres serveis 

Aquest article es refereix a la realització de l'obra necessària per a protecció de l'encreuament de 

qualsevol de les obres d'aquest projecte amb qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, 

canonada d'aigua potable, etc.). 

 

Aquestes obres es realitzaran d'acord a  allò preceptuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials 

corresponents i subjectant-se al que prescrigui l'Empresa propietària del servei, estant tots els 

materials, Installacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

 

2.3.17   Peces prefabricades de formigo per a obres 

Les peces es col.locaran de manera que s'obtinguin les seccions transversals assenyalades als 

plànols. 
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El front de les peces serà unifome i mancarà de lloms i depressions, sense que sobresurtin o 

formin cavitats en relació a la superfície general. 

 

Per a altres condicions, serà d'acompliment obligat allò especificat en relació al Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, actualment en vigor. 

 

2.3.18   Altres elements metàllics 

Aquest article es refereix a la collocació d'altres elements metàllics com pates, tapes metàlliques, 

reixes, fusteria metàllica, etc. Els materials utilitzats compliran les prescripcions recollides en 

aquest Plec. 

 

En el moment de la seva collocació, tots els elements metàllics estaran perfectament nets de 

traces d'oxidació i qualsevol matèria estranya adherida; es rasparan adequadament amb raspall en 

cas precís. Els elements que vagin quedant a la intempèrie es protegiran amb dues (2) mans de 

pintura anticorrosiva, operació que es considera inclosa dins de la collocació dels esmentats 

elements. 

 

Un cop installats, es sotmetran a proves de càrrega les tapes de pous, arquetes, etc. i els pates. 

En el primer cas s'aplicarà una sobrecàrrega uniforme d'una tona per metre quadrat (1 t/m2), i en el 

segon cas una sobrecàrrega puntual de cent-seixanta quilograms (160 kg) en qualsevol punt del 

pate. En cap cas s'apreciaran indicis d'esquerdament en zones de suport o empotrament dels 

esmentats elements. 

 

2.3.19   Installacions elèctriques 

Es refereix aquest article a l'execució de les Installacions elèctriques necessàries per a escomesa 

d'energia a qualsevol punt de l'obra. 

 

Aquest treballs s'ajustaran al Reglament del Ministeri d'Indústria oper a Installacions Elèctriques de 

Baixa Tensió, a les Instruccions Complementàries del mateix i a la Norma Tecnològica de 

l'Edificació IEB. 

 

2.3.20   Installacions accessòries 

El Contractista haurà d'efectuar totes les Installacions accessòries necessàries per a la realització 

de les obres sempre i quan hagin estat aprovades amb anterioritat pel Director d'Obra. 

 

Un cop finalitzats els treballs, les Installacions accessòries hauran d'ésser retirades pel 

Contractista en un termini que ell mateix determini. 
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2.3.21   Altres fabriques i treballs 

En l'execució de les obres per a les quals no hi hagi prescripcions consignades explícitament en 

aquest Plec, el Contractista haurà d'atenir-se als Plànols, Quadres de Preus i Pressupostos del 

Projecte i sota les ordres que dicti l'Enginyer Director de les obres. 

 

El Contractista haurà de conèixer abastament les condicions dels materials, les tècniques de 

construcció i les altres circumstàncies que influeixin en l'execució de les obres, i no podrà eludir la 

seva responsabilitat al.legant ignorància ni podrà formular cap reclamació fundada en dades del 

Projecte que puguin resultar incompletes. 

 

En l'execució es tindran en compte totes les prescripcions que, per a l'autorització definitiva de les 

obres, imposin els Organismes corresponents, sense que el Contractista rebi cap abonament per 

aquestes modificacions. 

 

2.3.22   Obligacions del contractista 

El Contractista tindrà plena llibertat per a organitzar i dirigir la marxa de les obres i per utilitzar els 

procediments de construcció que jutgi convenients, sempre que respecti les prescripcions d'quest 

Plec i que no sorgeixi per això cap perjudici per a la qualitat, la bona execució o la futura resistència 

de les obres, segons l'Enginyer Director de les obres. 

 

També seran de total incumbència del Contractista, l'obtenció de tots els permisos i les llicències 

oficials o obres, i també l'abonament dels impostos, drets, cànons i indemnitzacions que li 

corresponguin. 

 

El Contractista adoptarà també totes les mesures i precaucions que calguin per assegurar la 

protecció de tercers durant l'execució de les obres, essent de la seva total responsabilitat la 

compensació o la indemnització dels anys i perjudicis que puguin fer-se a tercers per causes 

imputables a l'esmentat Contractista. 

 

El Contractista és també l'únic responsable dels accidents que per inexperiència, negligència, 

senyalització inadequada o qualsevol altra causa poguessin sobrevenir en la construcció de l'obra o 

en els seus auxiliars, instal.lacions, bastides, encofrats, calçats, apuntalament, maquinària, motors, 

etc., havent d'acomplir-se escrupolosament tot allò que indiquen les diposicions vigents de 

Seguretat en el Treball. 
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2.3.23   Programa de treball 

El Contractista haurà de presentar un Programa de Treball raonat adequadament, que comprengui 

tot el període d'execució de l'obra i en el qual s'hi detallin les diverses fases principals amb la 

manera i els mitjans i terminis parcials de realització. 

 

Una vegada aprovada aquest Programa de Treball per la Direcció d'Obra, la marxa de les obres 

haurà d'ajustar-s'hi de la manera més exacta possible i s'hauran de complir estrictament els 

terminis parcials sota la pena que prescriu el corresponent Reglament General. 

 

No es podran introduir variacions en el Programa de Treball sense haver estat prèviament 

aprovades per la Direcció d'Obra. 
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2.4 MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

2.4.1 Condicions generals 

Totes les unitats d'obra s'abonaran segons els preus establerts en el Quadre de Preus núm. u (1) 

que figura en el Projecte, amb els descomptes que s'estableixen en el Contracte d'adjudicació de 

les obres. 

 

S'entén que, encara que englobin sota un mateix apartat i amb un mateix criteri de mesurament, 

treballs anàlegs per als quals es preveuen diferents preus en el Quadre de Preus, s'aplicarà a 

cadascun el preu que li correspongui. 

 

S'entendrà, que aquests preus, inclouen sempre el subministrament, la manipulació i l'ús de tots els 

materials necessaris per a l'execució de les unitas d'obra corresponents, si no és que, 

específicament, se n'exclogui alguna a l'article corresponent. També s'entendrà que tots els preus 

comprendran les despeses de maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transport, eines i tota 

mena d'operacions directes o incidentals que facin falta; les despeses d'assaig i anàlisi són a 

compte del Contractista fins a un màxim de l'u per cent (1%) del pressupost de l'obra per deixar les 

unitats d'obres acabades d'acord amb les instruccions especificades en aquest Plec. Aquesta 

norma general és aplicable a tots els preus d'aquest Projecte i qualsevol excepció d'aquesta norma 

haurà d'ésser indicada d'una manera específica. 

 

2.4.2 Excavacions 

Totes les excavacions que es facin a les obres s'abonaran, pel seu volum realment excavat que 

resulti d'aplicar en el terreny les seccions tipus definides en els plànols, als preus per metre cúbic 

que figuren al Quadre núm. u (1) del Pressupost, no essent d'abonament els excesos que practiqui 

el Contractista respecte a aquest o les indicacions del Director d'Obra. 

 

En el preus esmentats estan compreses totes les operacions  necessàries per fer les excavacions, 

com són els apuntalaments, el dipòsit en cavallets dels productes sobrants, l'apilament dels 

aprofitables, fins i tot l'ocupació del terreny en ambdós casos, el refinament de talussos, el seu 

sanejament, etc., i si s'escau, els esgotaments, amb la salvetat del perfilat i rasanteig de la base de 

suport dels fonament i de les soleres en l'excavació en roca. 

 

El cost de la tala i l'arrebossament d'arborat, arbusts, arrels i tota mena de vegetació també estarà 

comprès. A l'excavació en obertura de la llera, es consideraran no fraccionables les operacions 

d'excavació i transport de productes, i per tant no es procedirà a l'abonament de l'excavació 

efectuada fins que hagin quedat els productes destinats a l'abocador en les condicions fixades per 

l'Enginyer Director de les obres. 
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Només seran objecte d'abonament els desmunts indispensables per a l'execució de les obres, 

d'acord amb els plànols del  Projecte, inclouient les rampes de connexió de plataformes, amb els 

talussos que s'hi assenyalin o que fixi, en qualsevol cas, l'Enginyer Director de les obres, i no ho 

seran els que per excés practiqui el Contractista, sigui per modificació dels talussos esmentats o bé 

per la seva conveniència, per la marxa de les obres, com altres rampes no autoritzades, 

descarregadors, encreuaments, etc. 

 

Quan es tracti de fonaments d'excavacions que hagin de revestir-se amb obra de fàbrica, s'haurà 

d'incloure en el preu unitari corresponent el cost de totes les operacions especials donades 

anteriorment referents al cas, fins i tot, les desviacions d'aigües ordinàries, esgotaments i materials. 

 

Per tal de poder apreciar ordenadament el volum de les excavacions, es treuran tots els perfils 

transversals durant l'execució de les obres, si l'Enginyer Director de l'obra ho considera convenient, 

o bé si ho demana el contractista, i en efectuar-se l'amidament final, es tornaran a obtenir els perfils 

transversals precisament en els mateixos punts en que es varen fer els del replanteig, i signaran 

els fulls el Facultatiu Encarregat i el Contractista; no s'admetrà cap reclamació d'aquest darrer 

sobre el volum resultant. 

 

Es consideraran excavacions a cel obert totes aquelles que tinguin una amplada en la base o fons 

igual o superior a tres metres, d'acord amb les dimensions teóriques que es fixin en el plànols i 

demés documents d'aquest Projecte, i les que siguin d'una amplada inferior es consideraran en 

rasa o en pou. 

 

2.4.2.1 Definició de terreny estable 

S'entrendrà con a terreny estable aquell terreny compacte que pugui ser excavat a mà amb l'ús 

exclusiu de pala i aixadella, i mecanicament amb maquinària tipus pala, sense ferramentes 

rompedors. Es a dir comprendrà el terreny d'argiles i el de transició a roca, escories soltes. 

 

2.4.2.2 Definició de terreny de roca 

S'entrendrà con a terreny de roca aquell terreny rocós que no pugui ser excavat a mà amb l'ús 

exclusiu de pala i aixadella, i mecanicament amb maquinària tipus pala, no pugui esser extret amb 

un ample de pala d'uns dos metres, sense ferramentes rompedores i/o explosius. 

 

2.4.3 Reblerts i terraplens 

Els reblerts i els terraplens s'abonaran pel seu volum definitiu als preus per metre cúbic que figuren 

en el Quadre de Preus núm. u (1), sigui quina sigui la procedència de les terres i les distàncies de 

transport. En aquests preus, s'inclou el cost de totes les operacions necessàries per formar el 
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reblert i el terraplè, fins i tot l'obertura de rases de préstecs si calgués, les indemnitzacions que per 

això s'hagin d'abonar, la construcció de camins provisionals, les tales, l'arrabassament de qualsevol 

tipus de vegetació, la neteja de terreny sobre el qual reposi el reblert o el terraplè, la petita remoció 

del terreny per facilitar la unió, l'aigua per humitjar les terres, la consolidació d'aquestes darreres i 

el refinament de la superfície. 

 

No s'abonarà al Contractista l'escreix amb que han de formar-se els reblerts i els terraplens 

destinats a ésser retallats d'aquesta darrera operació, perquè estan inclosos els seus imports en el 

valor de la part del reblert i el terraplè que es considera definitiva i aprofitable. 

 

2.4.4 Reblerts sobre les superficies d'excavacio en roca 

La regularització de la superfície de recolzament de fonaments i soleres, de l'excavació realitzada 

sobre la roca una vegada feta la neteja de les parts fracturades, es farà mitjançant un rebler amb 

materials seleccionats de la propia excavació, tot-u, en aquells llocs en el que el dit rebler quedi 

encaixonat amb un mínim de dues cares, i amb formigó pobre H-20, quant quedi obert per tres o 

més cares. 

 

Aquest tractament es considerarà en tota l'extensió de l'excavació i serà d'abonament per metres 

quadrats de superfície (m2), siguin com siguin les condicions de encaixonat, geometria, gruixos i 

materials necessaris pels reblers. 

 

2.4.5 Transport de productes sobrants 

El transport de productes sobrants de l'excavació es mesurarà i abonarà per metre cubíc carregat i 

portat a l'abocador a més d'estès, en les condicions de distància definides en el quadre de preus. 

 

Els volums de terres seran les de l'excavació més els percentatges d'esponjament del 10 %. En els 

dobles transports, es a dir, sense compactació de les terres, només es considerarà un 

esponjament. 

 

No s'aplicarà aquest preu a les unitats d'obra en les que s'especifiquen amb el transport inclòs de 

materials sobrants. 

 

2.4.6 Obres de formigo 

El formigó s'abonarà per metres cúbics (m3) de formigó col.locat en obra, amidats sobre els plànols 

de construcció. No tindrà lloc cap abonament en concepte de sobreample o reblerts, ja que 

s'inclouen en el preu corresponent. 
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En el preu del metre cúbic de formigó, s'inclouen la fabricació, el transport, la manipulació, els 

esgotaments, la col.locació, el vibrat, el curat i els assaigs, i també els additius que siguin 

necessaris. 

 

No s'abonaran les operacions que calguin per reparar les superfícies on es trobin irregularitats 

superiors a les tolerades, o que presentin aspecte defectuós, segons judici de l'Enginyer Director 

de l'obra. 

 

Tampoc s'abonaran els elements que calgui enderrocar per no haver assolit les resistències 

previstes en els assaigs realitzats. 

 

2.4.7 Encofrats 

L'encofrat es mesurarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó realment encofrat, amidat 

sobre els plànols de construcció. Amb aquest efecte, els forjats es consideraran encofrats per la 

cara inferior i les vores verticals, i les bigues pels seus laterals i pel fons. 

 

Les cintres es mesuraran per metres cúbics (m3) d'espai lliure, definit per l'amplada, la longitud i 

l'altura mitja sobre els terrenys de l'obra de fàbrica, per unitats (ut) o per metre quadrat (m2) de 

planta. 

 

2.4.8 Acer en armadures col.locat 

El mesurament de l'acer en armadures es realitzarà amb la suma de longituds desenvolupades de 

les barres utilitzades, classificades segons els seus diàmetres, i caldrà transformar les longituds 

resultants en quilograms de pes, mitjançant la relació que per cada diàmetre existeix entre les dues 

magnituds. 

 

Sobre la quantitat de les armadures obtingudes per el despejament constructiu, es preveu un 

percentatge del (5 %) en concepte de barres de montatge, separadors complementàris, materials 

de lligam, i escapçadures.  

 

En el preu d'aquesta unitat queda inclòs, a més de tot allò especificat  a l'Article 4.1 d'aquest Plec, 

els materials que s'utilitzin en la subjecció de les armadures (exceptuant els fil ferrus, tal com 

separadors) i la mà d'obra necessària per utilitzar-los. 

 

2.4.9 Tub de tota mena col.locat 

La unitat corresponent als tubs de les diverses conduccions es mesurarà per la longitud del tub 

col.locat, en metres, i comprendrà, a més de la col.locació i el rejuntament dels tubs i pous, 



Prescripcions Tècniques Particulars 60 

l'enrasada i el piconament del fons de les rases, per rebre'ls i subjectar-los en les condicions 

exigides en aquest Plec. 

 

2.4.10   Manera d'abonar les obres diverses, l'execucio de les quals no esta 

totalment definida en aquest projecte 

Les diverses obres, l'execució de les quals no està totalment definida en aquest Projecte, 

s'abonaran d'acord amb allò previst en el Plec de Clàusules Administratives Generals d'Obres 

Públiques, aprovat per Decret 3.854 del 31 de desembre de 1970. 

 

2.4.11   Abonament de les partides alçades 

Es limitaran al mínim imprescindible les obres i instal.lacions, el pressupost de les quals figuri en el 

Projecte, per partida alçada. Les que s'inclouen en aquesta forma seran objecte, per al seu 

abonament, de mesurament detallat, valorant-se cada unitat als preus que per a la mateixa, figuri al 

quadre núm. 1, o als contradictoris que aprovi la superioritat en el cas que alguna de les unitats no 

figuri en l'esmentat quadre núm. 1. 

 

Les partides alçades corresponents als ajuts als oficis i instal.lacions electromecàniques s'abonaran 

segons els imports íntegres que figuren en el pressupost. 

 

2.4.12   Abonament dels apilaments 

S'abonaran d'acord amb allò que estableix l'article 143 del Reglament de Contractació, les 

armadures, ciments, i tots aquells elements que no puguin sofrir cap dany o alteracions de les 

condicions que han de complir, sempre i quan el Contractista adopti les mesures necessàries per a 

la seva adient conservació d'acord amb l'Enginyer Encarregat, i només podran ser retirats dels 

apilaments per a ser utilitzats en l'obra. 

 

Els apilaments d'equips mecànics, elèctrics i de control s'abonaran al 90% de l'import degut al 

subministrament dels mateixos, sempre i quan constitueixin unitats completes i hagin estat 

aprovats per l'Administració els assaigs de materials i funcionament en el taller corresponent. 

 

2.4.13   Referencies en l'abonament de les obres i instal.lacions subjectes a prova 

Quan les obres i instal.lacions executades formin un conjunt parcial que hagi de ser objecte de 

prova, no se n'abonarà l'import total als preus que resultin de l'aplicació del Quadre de Preus núm. 

1 fins que s'hagin realitzat proves suficients per comprovar que la part de les instal.lacions en 

qüestió compleixin les condicions assenyalades per les mateixes en el Plec. 
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2.4.14   Abonament d'obres i/o equips defectuosos 

Quan sigui necessari valorar obres i/o equips defectuosos, s'aplicaran els preus del Quadre núm. 1 

disminuïts en el tant per cent que, segons l'Administració correspongui a les parts de l'unitat 

fraccionada, o al total de la unitat considerada quan la part o parts defectuoses afectin el 

funcionament de la unitat, de manera que no pugui complir amb allò establert a les clàusules de les 

garanties acceptades per l'Administració. 

 

En cap cas, la Contracta tindrà dret a l'apel.lació del tant per cent determinat per l'Administració. 

 

2.4.15   Unitats d'obra incomplertes 

Quan per qualsevol causa, ja sigui per rescissió o per una altra causa diferent, fos necessari valorar 

unitats d'obra incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre núm. u (1), sense poder pretendre la 

valoració de cada unitat d'obra fraccionada de manera diferent a la valorada en aquest Quadre. 

 

En cap d'aquests casos, el Contractista tindrà dret a fer cap reclamació fonamentada en la 

insuficiència dels preus del quadre esmentat o en omissions del cost de qualsevol dels elements que 

constitueixin els preus referits. 

 

2.4.16   Mesuraments i valoracions 

Els mesuraments i les valoracions es faran d'acord amb les bases fixades per les condicions 

anteriors, tant per a les parcials durant l'execució, com per al mesurament definitiu i la liquidació de 

la Contracta. 

 

2.4.17   Relacions valorades i certificacions parcials 

Les relacions valorades i les certificacions parcials s'efectuaran mensualment en la forma prevista 

per l'Article 142 del Reglament General de Contractació per a l'aplicació de la Llei de Contractes de 

l'Estat, aprovat per Decret 3354/1967 del 28 de desembre. 

 

 

L’Autor del Projecte 

 

 

 

Marc Velasco i Droguet 

 

E.T.S. d’Enginyeria de camins Canals i Ports de Barcelona 

Barcelona, Febrer de 2011 
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