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1. Condicions generals 

1.1. Definicio i àmbit d’aplicacio 

1.1.1. Naturalesa del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució del Col·lector i 

l’EDAR pel municipi de Bítem, ubicada en el terme municipal de Bítem (Tortosa), comarca del 

Baix Ebre, té per a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat 

exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents 

agents de l’edificació, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions 

per al compliment del contracte d’obra. 

Per a aquells materials o unitats d’obra no mencionats en el Plec de Condicions Tècniques 

Particulars, serà de sencera aplicació el disposat en: 

� el Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PPTG) per a la concessió d’obra 

pública per la redacció del projecte, construcció i explotació de les instal·lacions 

de sanejament d’aigües residuals urbanes a la conca de l’Ebre de la Agència 

Catalana de l’Aigua, que es considera a tots els efectes com a Plec General de 

Condicions. 

� el Plec de Bases per a la Contractació del Servei d’Explotació, Conservació i 

Manteniment de Sistemes de Sanejament d’Aigües Residuals. 

� les Normatives i Disposicions esmentades en l’article 100.2 que es consideren a 

tots els efectes complementaris al Plec General de Condicions. 

1.1.2. Disposicions legals a tenir en compte 

L’execució de les obres es regirà pels següents documents: 

a) Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PPTG) junt amb el present Plec 
dePrescripcions Tècniques Particulars (PPTP) 

b)  Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG) i el complementari Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) 

En cas de discordança entre algunes estipulacions dels documents anteriors, la prevalença 

correspon al PPTG i PCAP respecte als homòlegs PPTP i PCAG. 

Així mateix els documents Administratius (PCAG i PCAP) prevalen respecte els documents 

tècnics (PPTG i PPTP). 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut 

d'aquest Plec, i sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica, les 

Disposicions, Instruccions, Plecs o Normes de tota índole promulgades per a l'Administració de 

l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament i d'altres Organismes competents, que tinguin aplicació als 

treballs a realitzar, i que gaudeixin de vigència en el moment de l’execució de les obres. 

Per tant, el Contractista està obligat al compliment de tots aquests documents en la seva 

redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d’aplicació obligatòria i que es 

declarin com a tals durant el termini de les Obres d'aquest Projecte. 
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Amb caràcter general, cal esmentar la Llei 13/1995 de 18 maig de contractes de les 

administracions públiques, modificada per la Llei 53/1999 de 28 de desembre. 

1.2. Disposicions generals 

1.2.1. Subcontractes 

Pel que fa a les Subcontractes s'haurà de complir el que al respecte disposa la Llei 

13/1995 de 18 maig de Contractes de les Administracions Públiques, modificada per la 

53/1999 de 28 de desembre. L'acceptació del Subcontracte no rebaixarà al Contractista de la 

seva responsabilitat contractual. 

S'estarà, a més, a totes aquelles clàusules administratives particulars que s'estableixin al 

contracte. 

1.2.2. Quadres de Preus 

Condicions generals : 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament 

contingudes al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'entendrà que inclouen 

sempre el subministrament, manipulació i ús de tots els materials precisos per a l'execució de 

les unitats d'obra corresponents fins al correcte acabament de les mateixes, llevat que 

expressament s'exclogui alguna a l'article corresponent. 

Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de 

maquinària, mà d'obra, elements accessoris, transport, eines i totes les operacions directes 

precises per al correcte acabament de les unitats d'obra, llevat que expressament s'exclogui 

alguna a l'article corresponent. 

Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. Els preus 

assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran d’aplicació única i exclusivament en el supòsit de 

que calgui efectuar l'abonament d'obres incompletes, quan per rescissió o d'altres motius no 

s'arribin a concloure les contractades. 

1.2.3. Personal del Contractista 

El Contractista comunicarà a l'Enginyer Director de l'Obra el personal i els mitjans auxiliars 

que disposarà a l'obra. 

L'Enginyer Director de l'Obra, quan per a la bona marxa de les mateixes ho estimi 

necessari, exigirà al Contractista l'augment o la substitució del personal i dels mitjans auxiliars. 

El Contractista estarà obligat al seu compliment. 

1.2.4. Seguretat i salut a les obres 

L'adjudicatari haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en 

matèria de seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin 

aplicables en aquestes matèries. 

En particular, haurà de confeccionar el pla de seguretat i salut i altres obligacions a què fa 

referència el reial decret 1627/1997. 
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El Contractista adjudicatari de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, 

tant diürna com nocturna, d'acord amb les vigents reglamentacions i les instruccions del 

director de l'obra. 

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

d'incendis. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 

innecessaris i serà responsable de la propagació dels mateixos, encara que fossin necessaris 

per a l'execució de les obres i dels danys i perjudicis que es puguin produir. Tots aquests 

treballs es valoraran en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

1.3. Descripció de les obres 

1.3.1. Antecedents 

Es redacta aquest projecte en el marc del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 

Urbanes de Catalunya 2005 (PSARU). La finalitat d’aquesta inversión és resoldre el problema 

de l’abocament de les aigües residuals urbanes del nucli de Bítem. 

1.3.2. Objecte del projecte 

És objecte del present projecte la definició de la totalitat de les obres necessàries per 

recollir i tractar de manera adequada les aigües residuals urbanes produïdes al nucli 

poblacional de Bítem, detallant correctament totes les parts de l’obra a executar. 

1.3.3. Característiques generals 

Es tracta d’una estació depuradora d’aigües residuals de dimensions compactes, la qual 

s’ubicarà aigües avall del punt on actualment es produeixen els abocaments a la llera. 

Està formada per un sistema inicial de pretractament, un tractament biològic i un 

tractament secundari de fangs. 

El pretractament inclou els sistemes de bombament, el desbast i el procés de tamisat. 

El tractament biològic té lloc en un reactor biològic de forma octogonal, de 8,5 m de 

diàmetre equivalent, que inclou el sistema de decantació. 

Per últim, s’ha dissenyat el sistema de bombament i emmagatzematge dels fangs 

residuals, els quals es recolliran periòdicament, per al seu tractament en planta externa. 

Igualment s’ha contemplat la prolongació dels col·lectors existents, fins a connectar amb 

el punt d’entrada a l’EDAR. 

El conjunt de l’obra civil queda degudament reflectit a la memòria del present projecte. 

1.3.4. Definició de les obres 

El detall de les obres principals a efectuar per l’execució del Projecte es pottrobar a la 

memòria del present projecte. 

1.3.5. Plànols d’obra 

El present Projecte recull els plànols necessaris per a l’execució de les obres i són 

subjectes de ser modificats en el cas que la Direcció de l’Obra ho consideri. 
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Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l’obra projectada a la Direcció de les Obres. 

Al cursar una proposta d’aquestes característiques el Contractista haurà d’assenyalar el 

termini de temps en el qual precisa rebre la contestació perquè no es vegi afectat el programa 

de treball. La no contestació dintre d’aquest termini s’entendrà com a denegació de la petició 

formulada. 

1.3.6. Contradiccions, omissions o errors 

En general totes les unitats d’obra queden preferentment definides en els plànols recollits 

en el Projecte, pel que fa referència a la seva tipologia i a la seva geometria. 

La qualitat i les condicions d’amidament i abonament queden definides en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars (P.P.T.P.). 

Els preus unitaris dels Quadres de Preus fan referència als tipus que en aquest 

s’especifica. 

En cas de contradiccions, omissions o errors, la Direcció de l’Obra definirà les unitats a 

executar. 

1.4. Inici de les obres 

1.4.1. Replanteig 

El replanteig general de les obres s'efectuarà d'acord amb el que es disposa a les clàusules 

administratives particulars del contracte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es 

detecti en els perfils inclosos en el document de plànols, haurà de comunicar-se per escrit a la 

Direcció d'Obra amb la justificació corresponent pel seu contrast i, si s'escau, amb posteriors 

correccions. 

Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les 

parts d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o les 

que li proporcioni la Direcció d'Obra en cas de modificacions aprovades o disposades pel 

propietari. Per això fixarà en el terreny, a més de les ja existents, els senyals i dispositius 

necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a executar. 

La Direcció d'Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre 

aquests replantejos parcials. Podrà també, si així ho estima convenient, replantejar 

directament, amb assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir 

les modificacions necessàries en les dades de replanteig general del projecte. Si alguna de les 

parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta d'aquests replantejos parcials i, 

obligatòriament de les modificacions del replanteig general, havent-hi de restar indicades, les 

dades que considerin necessàries per a la construcció i posterior amidament de l'obra 

executada. 

Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que s'estableixin en el 

replanteig. Serà obligació del contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i 

instal·lacions, amb les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra 
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corresponents per tal que no es derivi cap alteració de la làmina d'aigua prevista deguda a 

disconformitats d'altimetria no detectades. 

Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial, per determinar qualsevol part de 

l'obra general o de les auxiliars, haurà de donar coneixement a la Direcció d'Obra per a la seva 

comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta part 

d'obra. 

1.4.2. Programa de Treball 

L'adjudicatari haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida per la Direcció 

d'Obra per a un seguiment conjunt de manera que un cop aprovada per aquesta, passarà a 

ésser la contractual. 

La programació haurà d'especificar els terminis parcials i data d'acabament de les 

diferents activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També 

reflectirà les dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials 

d'acabament. 

Així mateix, aquesta programació haurà de presentar-se abans del començament de les 

obres. 

1.4.3. Començament de les obres 

L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi a l’Acte de 

comprovació del replanteig. 

1.5. Desenvolupament i control de les obres 

1.5.1. Assaigs 

El Contractista estarà obligat a la presentació d’un programa de control de qualitat que 

sotmetrà a l’aprovació del Director de les Obres. 

1.5.2. Materials 
Aspectes generals 

En aquest Plec s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenirels 

materials que hauran de ser utilitzats a l’obra. En el cas que algun material o característica no 

haguessin estat suficientment definits haurà de complir la normativa tècnica vigent. 

1.5.3. Seguretat i salut en el treball 

D’acord amb el reial decret 1627/1997 el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 

seguretat i salut en el treball” en el qual desenvolupi i adapti l’”Estudi de seguretat i salut” 

contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en què desenvolupi 

els treballs. Aquest Pla previ coneixement de la DO i aprovació per l’Autoritat competent, es 

remetrà al Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i Salut (o als representants dels 

treballadors). 
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1.5.4. Conservació de les obres executades durant el termini de garantia. 

El Contractista queda compromès a conservar, les obres que integrin el Projecte, fins que 

aquestes siguin rebudes. 

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia d’un 

any a partir de la data de la recepció. 

1.5.5. Neteja final de les obres 

Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la seva 

neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, 

magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia. 

Aquesta neteja s’estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de l’obra, així com als 

terrenys que hagin estat ocupats temporalment, han de quedar uns i altres en situació anàloga 

a com es trobaven abans de l’inici de l’obra o similar al seu entorn. 

1.5.6. Conservació del medi 

El Contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora 

d’aquests, procedirà adoptant les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 

siguin mínimes. 

1.5.7. Cartells d’obra 

Els cartells d’obra s’ajustaran a les directrius que, en quant a volum i llegendes, fixi el 

Director de l’Obra, i tenint en compte la legislació vigent sobre possible impacte paisatgístic. 

1.5.8. Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions del qual no 

figuren en aquest PPTP, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 

vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins de la bona 

pràctica per a obres similars. 

1.5.9. Normes i precaucions per a l'execució de les obres 

En el cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense 

que es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes irreparables. En el cas de gelada el 

contractista protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels efectes de la 

mateixa, suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser desenvolupats en condicions 

normals de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.). Les parts danyades de les obres 

s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 

La materialització del replanteig haurà d'ésser respectada en tot moment, fins a 

l'acabament dels treballs i si durant l'execució dels mateixos hagués de desaparèixer 

inevitablement alguna part d'ella, serà necessari prendre les referències precises, prèvia 

autorització de l'Administració, per poder reproduir, en tot moment i amb exactitud, la 

materialització desapareguda. 

Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d'abassegarse en 

parcel·les fora de les obres, i de forma tal que permeti el seu fàcil reconeixement i amidament. 
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1.5.10. Normes per a la recepció de les obres 

La recepció de les obres es portarà a terme d'acord amb el disposat a la Llei 13/1995 de 

18 maig de contractes de les administracions públiques (modificada a desembre de 1999). 

Després de la recepció provisional passarà el termini de garantia a la fi del qual es 

procedirà a la recepció definitiva. 

1.6. Responsabilitats especials del Contractista 

1.6.1. Indemnitzacions 

Aniran a càrrec del contractista les indemnitzacions previstes en el pressupost. 

L'adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de senyalització de la via pública. 

1.6.2. Trobada d'objectes 

El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 

l'execució de les obres havent de donar immediatament compte dels trobats a l'Enginyer 

Director i posar-los sota la seva custòdia. 

1.6.3. Respecte amb el medi ambient i evitació de contaminacions 

En tot moment la construcció de les obres no pot ser nociva pel medi ambient de la zona. 

El contractista vetllarà de manera acurada per evitar les afeccions a la natura que el normal 

desenvolupament dels treballs pugui ocasionar. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de 

possibles aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que 

pugui ésser perjudicial. Sobre tot s’evitaran els vessaments de neteges de cubes de formigó a 

lleres de rius, boscos o qualsevol altre indret que no sigui l’interior de la pròpia obra. 

Igualment s’evitaran aquests vessaments en talussos existents fora de l’obra o permanents a 

l’obra. 

1.6.4. Permisos i Llicències 

Anirà a càrrec de la Direcció d’Obra l’obtenció de tots els permisos i llicències precises per 

a l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. pertinents. 

1.6.5. Ús durant el període de Garantia 

Durant aquest període de garantia el contractista està obligat a conservar i mantenir 

l'obra i a corregir qualsevol defecte apreciat, sempre que no es degui a l'ús inadequat. 

1.6.6. Conservació de les obres durant la seva execució i termini de Garantia 

El contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a 

ser rebudes en càrrec a les partides previstes en e l pressupost per a dits efectes. 

Com a termini de garantia es marca el d'un (1) any, llevat que s'indiqui un altre diferent al 

contracte. 
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Si en efectuar el reconeixement final de les obres alguna d'elles no es trobés per rebre, es 

concedirà un temps per solucionar els defectes a càrrec del contractista, amb un nou termini 

de garantia, que fixarà la Direcció de l'Obra. 

1.6.7. Obligacions socials 

L'Administració podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals 

s'indiqui que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Assegurances Socials, 

Accidents, Règim Fiscal, etc. 

1.7. Amidament i abonament de les obres 

1.7.1. Amidament 

A més dels previst en el Plec de Clàusules Administratives Generals de l'Estat, 

s'observaran les següents prescripcions. La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a 

emprar seran les definides en el present Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es 

prevegi unitat o es prevegin diverses, la que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu 

defecte, la que fixi la Direcció d'Obra. 

Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el 

sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra. 

Tots els amidaments de moviment de terres es faran a partir de les seccions tipus 

previstes als plànols. En cas de precisar-se una modificació de les seccions tipus que comporti 

excavacions i/o rebliments superiors als previstos será imprescindible el vist-i-plau de la 

Direcció d’obra anterior a l’execució per poder aplicar els increments d’amidament. 

1.7.2. Preu unitari 

El preu unitari que aparegui en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà 

als Amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és 

d’aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar 

modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per 

errades o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

1.7.3. Abonament 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 

contractual, augmentant-se posteriorment el 19% en concepte de Benefici Industrial i 

Despeses Generals i al resultat l'IVA vigent. 

Aquests preus s'abonaran per les unitats executades segons les condicions que 

s'estableixin en el present Plec. 

1.7.4. Partides alçades 

Les partides que figuren com “d´abonament íntegre" en els Quadres de Preus o 

Pressupostos Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop executats els 

treballs a què corresponen. 
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Les partides alçades "a justificar" s'abonaran d'acord amb l'estipulat en el Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. 

1.7.5. Abonament a compte d'instal·lacions, equips i materials aplegats 

Per a l'abonament a compte d'instal·lacions, equips i aplegaments, s'estarà d'acord amb 

l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals i en el Reglament General de 

Contractació de l'Estat. 

1.7.6. Relacions valorades i certificacions 

S'estarà d'acord a l'establert en el reglament General de Contractació de l'Estat. Les obres 

executades s'abonaran al contractista mitjançant certificacions mensuals. 

1.7.7. Obres que no són d'abonament 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions del'Enginyer 

Director. 

1.7.8. Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

A més de les despeses a compte del Contractista, incloses al Plec General s'inclouran les 

següents: 

� Les despeses i impostos generats per la licitació, formalització, execució i 
desenvolupament del contracte i qualsevol exaccions que resultin d’aplicació en la 
forma i quantia assenyalada per les disposicions vigents. 

� Els tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic, tant estatals, locals i 
autonòmics, que gravin o puguin gravar l’exercici de la concessió 

� Despeses de permisos o llicències propis del contractista necessaris per a l'execució de 
les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 

� La conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
� Despeses corresponents de plantes, instal·lacions i equips de maquinària. 
� Despeses d'instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 
� Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
� Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 
� Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o 
imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

� Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors. 
� Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i zones dels voltants afectades per les obres. 
� L'adquisició o lloguer de terrenys per instal·lacions, preses de corrent,n abocaments 

i/o préstecs. 
� La conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, 

col·locació i conservació de senyals dins de l'obra i les zones de tercers i en les zones 
d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit. 

� Els danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 
� Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el programa 
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de treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les esmentades mesures es 
produeixi a petició de la Direcció de les Obres i sigui motivada per retards no 
imputables al Contractista. 

1.8. Compatibilitat i realcio entre els documents 

D'una manera no limitativa, tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin 

posteriorment al contracte, els documents contractuals del present projecte són: 

1.- El Plec de Condicions 

2.- Els plànols 

3.- Els Quadres de Preus 1 i 2, la Justificació de Preus i el Pressupost. 

Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà d’aplicació 

el que correspongui respectant l’ordre de la seva enumeració. 

2. Condicions que han de cumplir els materials  

2.1. Qualitat dels materials 

2.1.1. Condicions generals 

Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que 

s'estableixen en el present Plec. 

2.1.2. Normes oficials 

Els materials que quedin incorporats en l'obra i per als quals existeixin normes oficials 

establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir amb les 

normes vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les derogacions que 

s'especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord. 

2.1.3. Examen i prova dels materials 

L’adjudicatari està obligat a facilitar, en tot moment, l’examen de qualsevol dels materials 

a usar en l’obra, a la Direcció de l’Obra. 

Igualment, i sempre que la Direcció de l’Obra ho requereixi, facilitarà la prova dels 

mateixos. I en aquest cas el Contractista haurà de subministrar als laboratoris una quantitat 

suficient de material per assajar. 

2.2. Materials que no compleixen les especificacion s 

Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest 

Plec, el Contractista s'atendrà al que determini el Director d'obra conforme al previst en els 

apartats següents. 

2.2.1. Materials col·locats en obra 

Si alguns materials col·locats en obra o semielaborats no compleixen amb les 

especificacions corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista. 
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2.2.2. Materials aplegats 

Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho 

notificarà al Contractista per a procedir a la seva retirada. 

2.3. Ciment pòrtland 

2.3.1. Definició 

El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per pulverització 

del clinker i sense més addició que la de pedra i guix natural. 

2.3.2. Condicions generals 

El ciment haurà de complir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a la recepció de ciments RC-88. Complirà així mateix, les recomanacions i 

prescripcions contingudes en la Instrucció pel projecte i l'execució d'obres de formigó en 

massa o armat (EHE-98). 

2.3.3. Tipus de ciment pòrtland 

Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II ó tipus IV i de classe 35 o superior. 

En el cas dels elements prefabricats el ciment serà tipus I. 

2.3.4. Subministrament i emmagatzematge 

El ciment serà transportat en envasos homologats en els que haurà de figurar 

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

acompanyats a cada remesa el document de remesa amb les mateixes indicacions citades. 

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

protecció contra el vent i la pluja. El ciment s’emmagatzemarà de tal manera que permeti un 

fàcil accés per la inspecció i identificació de cada remesa a un magatzem o sitja protegit 

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

sitges necessaris perquè no puguin barrejar-se els diferents tipus de ciment. 

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

de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les diverses piles amb la finalitat de 

permetre el pas del personal i aconseguir un ampli airejament del local. Cada quatre capes de 

sacs, com a màxim, es col·locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les 

pròpies piles que formen els sacs. Complirà en tot cas l'exposat en l'Article 5.2 del Plec RC-88. 

2.3.5. Assaigs 

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

indicats en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la recepció de ciments. 
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2.4. Acer inoxidable 

2.4.1. Característiques 

L'acer inoxidable a emprar en elements submergits o en contacte amb aigües residuals 

serà d'acer austenític AISI 316 Ti (tipus F-3535 de la Norma UNE 36016), llevat especificació 

concreta en contra, en altres apartats. Quan l'hacer inoxidable no s'hagi de trobar en contacte 

amb aigües residuals o submergit s'emprarà acer AISI 304 (Tipus F-3504 de la Norma UNE 

36016). 

2.4.2. Control de Qualitat 

El Contractista requerirà dels subministradors les corresponents certificacions de 

composició química i característiques mecàniques i controlarà la qualitat de l'acer inoxidable 

perquè el material subministrat s'ajusti a l'indicat en el present Plec i en la Normativa vigent. 

2.4.3. Acers inoxidables per a aparells de recolzament. 

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401, F.8402 

o F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74. 

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la taula 254.1 

del PG3. 

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del 

PG3. 

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després 

d'haver estat sotmès al tractament tèrmic que s’especifica a continuació. 

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's a un 

tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3. 

Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE 7017, UNE 

7262 i UNE 7290. 

2.5. Galvanitzats 

2.5.1. Característiques 

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent 

de zenc que la protegeix de l'oxidació. 

Tipus de galvanitzat. 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un 

bany de zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa 

de zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre 

quadrat (g/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la 

designació del revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació 

s’especificarà el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 
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Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran 

amb la lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa 

dipositada. 

Execució del galvanitzat. 

El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 

característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. 

Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc 

especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la 

Norma UNE 37302. 

Aspecte. 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de 

discontinuïtat en la capa de zenc. 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 

comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

Adherència. 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment en sotmetre la peça 

galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 

8.06a "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 

Massa de zenc per unitat de superfície. 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc 

dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 

g/dm2). 

Continuïtat del revestiment de zenc. 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el 

recobriment apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després 

d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

Gruix i densitat del revestiment. 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat 

al MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta-cinc (85) micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams 

per decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

2.5.2. Control de qualitat 

Certificat d’homologació de l’establiment del productor del galvanitzat i del material. 
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2.6. Filferro de lligar 

2.6.1. Característiques 

El lligat de les armadures es realitzarà amb filferros d'acer (no galvanitzat) d'1mm de 

diàmetre, com a mínim. 

L'acer tindrà una resistència mínima al trencament a tracció de 35 kg/mm2 i un 

allargament mínim de trencament del 4%. 

2.6.2. Control de qualitat 

Les característiques geomètriques es verificaran una vegada per cada lot d'una tona o 

fracció, admetent-se toleràncies en el diàmetre de 0,1 mm. 

Els assaigs de tracció es realitzaran segons la Norma UNE-7194. El número d'assaigs serà 

d'un per cada lot d'una Tn o fracció. 

Per cada lot d'una Tn o fracció i per cada diàmetre es realitzarà un assaig de doblegat-

desdoblegat en angle recte, segons la Norma UNE 7195. Es considerarà acceptable si el 

número de plegats obtinguts és igual o major que tres. 

2.7. Electrodes per soldar 

2.7.1. Condicions generals 

Els elèctrodes a emprar en soldadura manual a l'arc elèctric seran d'una de les qualitats 

estructurals definides a continuació. 

Les condicions que han de satisfer els elèctrodes especials no inclosos entre els 

ressenyats, així com els fundents destinats a operacions de soldament automàtic amb arc 

submergit, es fixen en el present Plec, en el que, tanmateix s'assenyalen els procediments de 

comprovació de les unions executades. 

Els elèctrodes hauran de preservar-se de la humitat, i en especial els de revestiment bàsic, 

els quals hauran d'emprar-se completament secs pel que es conservaran en forns 

d'assecament fins al moment de la seva utilització. 

No s'empraran elèctrodes d'alta penetració en unions de força. Per soldar armadures 

d'acer corrugat s'empraran exclusivament elèctrodes bàsics de baix contingut en hidrogen. 

2.7.2. Forma i dimensions 

La longitud i diàmetre dels elèctrodes seran donats per la següent taula, amb una 

tolerància del 3% en més o menys, per al diàmetre, i de 2 mm en més o menys, per a la 

longitud. 

En tota la longitud revestida, que serà igual a la total menys 25 mm (amb una tolerància 

de 5 mm en + o -) el revestiment haurà de tenir secció uniforme i concèntrica amb l'ànima. 

La diferència entre la suma del diàmetre de l'ànima i de gruix màxim del revestiment, i la 

suma del diàmetre de l'ànima i del gruix mínim del revestiment, no haurà de ser superior al 3% 

de la primera. 
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2.7.4. Control de Qualitat 

S'efectuaran assaigs de trencament a tracció, d'allargament, resistència i químics d'acord 

amb la norma UNE-14022. 

La quantitat d'assaigs serà d'un per a cada lot d'elèctrodes, definint com tal: 

– El conjunt d'elèctrodes produït d'una mateixa combinació de colada de metall i 

revestiment. 

– La quantitat d'elèctrodes d'un tipus i mides produïda en un període continu de 

24 h, sense excedir de 20 Tn. 

2.8. Elements de fosa 

2.8.1. Foneria gris 

La foneria serà gris, no granelluda, de segona fusió, eutectoide o hipoeutectoide i de gra fi 

i homogeni. La càrrega de trencament serà com a mínim de 1.500 kp/cm2, obtinguda amb 

provetes i mètodes d'assaig definits en la Norma UNE 36.111. 

2.8.2. Foneria dúctil 

Es defineix com a foneria nodular o dúctil aquella en la que el carboni cristal·litza en 

nòduls en lloc de fer-ho en làmines. 

La foneria dúctil a emprar en les obres tindrà les següents característiques, llevat 

especificació concreta en contra en altres apartats. 

- Tensió de trencament: 43 kg/mm2 
- Deformació mínima en trencament: 10% 

2.8.3. Tapes de registre 

Els marcs i tapes per a pous de registre hauran de tenir la forma, dimensions i inscripcions 

definides en els Plànols del Projecte, amb una obertura de 600 mm per a les tapes circulars. 

Les tapes a col·locar en vials hauran de resistir una càrrega de trànsit com a mínim de 40 

Tn sense presentar fissures. 

Les tapes hauran de ser estanques a la infiltració exterior. A fi d'evitar el colpejament de la 

tapa sobre el marc degut al pes del trànsit, el contacte entre ambdós es realitzarà per mitjà 

d'un anell de material elastomèric que, a més de garantir l'estanqueïtat de la tapa, absorbirà 

les possibles irregularitats existents en la zona de recolzament. 

Les zones de recolzament de marcs i tapes seran mecanitzades admetent-se com a màxim 

una desviació de 0,2 mm. 

Tots els elements se subministraran pintats per immersió o altre sistema equivalent 

emprant compostos de quitrà (norma BS 4164), aplicats en calent o, alternativament, pintura 

bituminosa (norma BS 3416) aplicada en fred. 

Prèviament a l'aplicació de qualsevol d'aquests productes, les superfícies a revestir 

estaran perfectament netes, seques i exemptes d'òxid. 
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2.8.4. Control de Qualitat 

Les proves de càrrega dels marcs i tapes es realitzaran d'acord amb l'establert en les 

normes DIBN 1229 o BS 497, Part 1. 

L'acceptació dels elements de fosa estarà condicionada per la presentació dels 

corresponents certificats de garantia del fabricant . 

2.9. Aigua a emprar en beurades, morters i formigons 

Condicions generals 

L'aigua a emprar haurà de complir amb l'especificat en l'EHE-98. Com a norma general, es 

podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes aquelles aigües 

que la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, 

esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència d'obres semblants a les que es projecten. 

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

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

propietats exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin una o diverses de 

les condicions següents: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7.234) 5.15 g per litre 
- Substàncies dissoltes (UNE 7130) (15.000 p.p.m) 

2.10. Condicions generals dels àrids 

Els àrids per a formigons hauran de complir amb l'especificat en l'article 28 de l'EHE-98, 

complementat amb els requeriments d'aquest plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Els àrids s'extreuen preferentment de graveres de riu, classificant-se i recollint-se segons 

pla prefixat d'acord amb la Direcció d'Obra. A criteri de la mateixa es permetrà o no l'ús d'àrids 

procedents de pedreres. 

Segons els resultats dels anàlisis que es realitzen i en el cas d'existència de concentracions 

potencialment perilloses de S04, s'emprarà el tipus de ciment adient per evitar fenòmens 

d'agressió. 

Per a la utilització d'àrids calcaris d'altre procedència, el Contractista haurà de presentar 

les dades relatives a la mateixa, amb assaig i anàlisi de la pedra, realitzat per elaboració 

homologat, així com una determinació de la quantitat explotable i sistema d'explotació de la 

mateixa per a la seva aprovació per la Direcció d'Obra. 

2.10.1. Àrid gruixut per a formigons 

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

en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). L'àrid gros a utilitzar en formigons serà 

preferentment de grava natural o procedent del mallat i trituració de pedra o grava natural o 

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

composarà d'elements nets, sòlids resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, 

brutícia, argila o altres matèries estranyes. Complirà, a més a més les condicions exigides en la 

“Instrucció del Hormigón Armado” (EHE-98).  
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Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, 

així com també les reserves de diverses mides i sempre de manera tal que no es pugui barrejar 

els diferents tipus. 

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

el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobin en els dipòsits per a la seva 

utilització sense tractament ulterior. Amb tot, l'Enginyer Encarregat podrà rebutjar prèviament 

les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta 

d'uniformitat excesiva que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques. 

Complirà les condicions de la “Instrucción del Hormigón Estructural” (EHE-98). La fracció 

que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l'ú per cent (1%) en pes, del total 

de la mostra (UNE 7.135). La mida màxima dels àrids no haurà d'excedir dels 20 mm. 

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

que seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de la mostra: 

� Sòls d'argila: 
� Vint-i-cinc centèsimes per cent màxim (0,25%) (UNE 7.133). 
� Partícules toves: 
� Cinc per cent (5%), màxim (UNE 7.134). 
� Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que sura en un líquid el pes específic del 

qual és de dos (2) grams per cm3, ú per cent (1%), màxim (UNE 9224). 
� Composats de sofre expressats com SO4 i referits a l'àrid sec ú coma vint per cent 

(1,20%), màxim (UNE 7245) 

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

amb els alcalins que contingui el ciment (UNE 7137). 

Les pèrdues de l'àrid gros sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc 

(5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, 

respectivament (UNE 7238). El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de "Los Angeles", 

serà inferior a quaranta (40). 

Les característiques de l'àrid gros a utilitzar en obra és comprovaran abans de la seva 

utilització. 

2.10.2. Àrids fins per a morters i formigons 

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

passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7050). 

L'àrid fi a utilitzar i formigons serà preferentment de sorra natural o bé de sorra 

procedent de matxuqueig. Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i 

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

exigits per l'àrid gros a utilitzar en formigons. 

Compliran a més les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-98). 

Se seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat 214.2.2 per àrids grossos a 

utilitzar en formigons. 
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2.10.3. Àrids en peces prefabricades 

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades serán preferentment els 

següents: 

� Sorres d'origen calcari 
Grandària 0-3 naturals 
Grandària 3-6 artificials 

� Gravetes silícies grandària 6-12 artificials 
� Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 

2.11. Morters de ciment 

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

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

propietats, la utilització de les quals hagi estat prèviament aprovada per l'Enginyer Director. 

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

morters de ciment Pòrtland: 

� M 80 per fàbriques de maó i maçoneria; Relació ciment/sorra 1:4 (NBE-FL90). 
Resistència mínima a compressió 80 kg/cm2 

� M 160 per fàbriques de maó especial, empedrats i voreres i assentament de peces 
prefabricades; Relació ciment/sorra 1:3 (NBE-FL90). Resistència mínima a compressió 
160 kg/cm2 

� L'Enginyer Director podrà modificar la dosificació en més o en menys, quan les 
circumstàncies de l'obra ho aconsellin. 

2.12. Formigons hidràulics 

2.12.1. Definició 

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

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

una notable resistència. 

2.12.2. Materials 

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

articles del present Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per ells es fixen en els 

esmentats articles. En particular no es podrà fer servir ciment tipus ARI en la fabricació de 

peces prefabricades. 

2.12.3. Condicions Generals 

Els formigons compliran les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural 

(EHE-98). 

2.12.4. Tipus 

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

característica exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm) 
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de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, s'establiran els tipus de formigó que 

s'indiquen en la taula següent: 

Formigo tipus compressio: 

(N/mm2) 
HM-20 20 
HA-25 25 

HA o P -30 30 
HA o P -35 35 
HA o P -40 40 
HA o P -45 45 

2.12.5. Dosificacions 

La dosificació dels materials es fixarà, per cada tipus de formigó, tenint en compte la seva 

missió posterior, havent d'ésser en tot cas, acceptada per l'Enginyer Director. 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de 175 kg pels formigons en massa i 

de 300 kg pels formigons armats. 

En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar 

la correcció deguda. 

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

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

� Dosificació del ciment. La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. 
� Dosificació dels àrids. La dosificació dels àrids a utilitzar es farà en quilograms per 

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

2.12.6. Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball. 

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

seva corresponent fórmula de treball. La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus 

de ciment Pòrtland a utilitzar; la classe i mida màxima de l'àrid gros, la consistència del formigó 

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

de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents: 

� L'ú per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 
� El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 
� L'ú per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 

En tot cas el Contractista presentarà, degudament avalada pels assaigs previs la fórmula 

de treball proposada. L'Enginyer Director, si no tingués experiencia prèvia sobre la bondat de 

la mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs característics (EHE-98). Els 

resultats d'aquest control serán condicionants de l'acceptació de la fórmula proposada. 

La fórmula que finalment es triï pel revestiment haurà, però, de tenir en compte els 

següents punts: 

� El ciment pòrtland a utilitzar respondrà als punts 202 d'aquest plec. 
� Les sorres seran preferentment de riu o procedents de planta de matxuqueix sempre 

que compleixin amb tots els requeriments necessaris. 
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� La mida màxima d'àrid serà 20 mm. Les graves, a judici de la direcció d'obra,  podrà ser 
de pedrera. 

� La consistència del formigó serà plàstica de manera que la seva treballabilitat sigui 
adient sense que això dificulti la seva correcta col·locació. 

� El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m3 en els formigons en massa i de 300 
kg/m3 en els formigons armats. 

� La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55. En cap cas superarà la relació 0,55 si 
no ho accepta expressament la Direcció d'Obra. 

� Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres 
rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor de 2 mm i un 40% 
entre 2 i 6 mm. 

� La resistència característica del formigó serà fck > 350 kp/cm2 en el revestiment amb 
peces prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col·locat a obra. 

� Es podrà recórrer a l'addició de productes airejants per tal d'aconseguir una bona 
treballabilitat del formigó mantenint l'aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús 
preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o similar. 

� En les peces prefabricades es podrà emprar superfluidificant a base de melamines 
sintètiques. 

2.12.7. Docilitat del Formigó 

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

en obra i compactació, el formigó embolcalli les armadures sense solución de continuïtat i 

ompli els encofrats sense que es produeixin fuites. La docilitat del formigó es valorarà 

determinant la seva consistència segons la Norma UNE7103. 

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran 

les següents: 

Consistència assentament cm de tolerància 
EN CM 

Seca 0 - 2 0 
Plàstica 3 - 5 + - 1 

Tova 6 - 9 + - 1 
Fluida 10 - 15 + - 2 

Sempre es limitarà al article 83 de la instrucció EHE-98 i estarà en funció del sistema de 

col·locació a obra. 

Els albarans dels subministradors tindran caràcter contractual quant a tipus i quantitat de 

ciment, consistència i docilitat. 

2.12.8. Assaigs 

En principi es consideren com a mínim necessaris els següents assaigs: 

� Formigons fins a 250 kg/cm² de resistència característica, sèries de 4 provetescada 
200 m3. 

� Formigons de més de 250 kg/cm² de resistència característica, sèries de 8 provetes 
diàries per a produccions total superiors a 50 m3/dia i sèries de 4 provetes per a 
produccions totals inferiors a 50 m3/dia. 

Els resultats de resistència amb aquest tipus de curat tindrà el mateix tractament que els 

obtinguts amb el curat que s'indica a la norma UNE. 
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2.13. ADDITIUS PER A FORMIGONS I MORTERS 

2.13.1. Definició 

S'anomena additiu per a formigó i morter a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del 

conglomerant, que s'empra com a ingredient del morter i formigó i s'afegeix a la barreja 

immediatament abans o durant l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes 

propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del formigó o morter. 

2.13.2. Ús 

L'addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat, encara que 

fos per desig del contractista i al seu compte, no podrà fer-se sense autorització expressa de la 

Direcció d'Obra, que podrà exigir la presentación d'assaigs o certificació de característiques a 

càrrec d'algun Laboratori Oficial, en els que es justifiqui, que la substància agregada en les 

proporcions previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants 

característiques del formigó o morter ni representar un perill per a les armadures. 

Si pel contrari, fos la Direcció d'Obra la que decidís l'ús d'algun producte additiu o 

corrector, el Contractista estarà obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali aquella i les 

despeses que per això se li originin seran abonats d'acord amb els preus establerts en el 

Quadre de Preus i en les mateixes condicions del Contracte. 

2.13.3. Condicions generals 

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 

• Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en 
les obres. 

• Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament 
mitjançant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus de conglomerant, i 
els àrids procedents de la mateixa pedrera o jaciment natural, que hagi d'emprar-se 
en l'execució dels formigons de l'obra. 

• A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves 
solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides 
subministrades i tanmateix el color es mantindrà variable. 

• No es permetrà l'ús d’additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es 
trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats 
superiors als límits equivalents per una unitat de volum de formigó o morter que es 
toleren en l’aigua d’amasat. S’exceptuaran els casos extraordinaris d'ús autoritzat del 
clorur càlcic. 

• La solubilitat en l'aigua ha de ser total qualsevol que sigui la concentració del 
producte additiu. 

• L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 
productes siderúrgics, inclòs a llarg termini. 

• Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest 
últim cas ha de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat 
necessària per assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració al menys durant deu 
(10) hores. 
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• Perquè pugui estar autoritzat l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària 
que el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts 
que entren en la composició del producte. 

2.13.4. Classificació dels additius 

Els additius es classifiquen en dos grans grups: 

1) Additius químics. 
2) Productes d'addició mineral: putzolànics o inerts. 

Els additius químics són productes que, en molt petita proporció ponderal respecte de la 

dosificació del ciment, s'addicionen a la mescla del morter i formigó en el moment de 

l'amassat, i al mateix temps es classifiquen en: 

Airejants:  

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire cloït en la massa del 

formigó o morter fresc durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de 

bombolles de mida microscòpica homogèniament distribuïdes en tota la massa. 

La finalitat principal de l’ús d’airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els 

efectes del gel i el desgel, i d’altra part augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó 

fresc, i reduir la seva tendència a la segregació. 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents 

sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del 

petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos, resinosos o les seves sals, sals orgàniques 

dels àcids alquilsulfònics. 

Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors acceleradors: 

S'anomenen plastificants als additius per a morters i formigons compostos de substàncies 

que disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de cimentaigua degut a que la seva 

molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensaactiva en les superfícies a on està 

absorbida, i per l'altra és hidròfila, el que facilitat el mullat dels grans. La primera part de 

molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar. 

Retardadors de la presa. 

Són productes que s'empren per retardar la presa del formigó per diversos motius: temps 

de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar junts de presa en el formigonat 

d'elements de grans dimensions, per a vàries capes de vibració. 

L'ús de qualsevol producte retardador de la presa no ha de disminuir la resistència del 

formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó patró fabricat amb els mateixos 

ingredients però sense additiu. No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment 

superior a l'admesa per aquest. 

Acceleradors de la presa. 

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i 

enduriment del formigó o morter, amb la finalitat d'obtenir elevades resistències inicials. 
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S'empren en el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un 

ràpid desencofrat o posada en càrrega. 

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del 

formigó, únicament està justificat el seu ús en casos concrets molt especials, quan no són 

suficients altres mesures de precaució contra les glaçades, tal com: augment de la dosificació 

del ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció, de 

prolongada duració. 

L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada 

en obra de formigó, però en cap cas justifica la reducció de les mesures de precaució 

establertes per al formigonat en temps fred. 

Altres additius químics. 

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels anteriorment esmentats en el 

present article i que s'empraran en l'elaboració de morters i formigons per intentar la millora 

d'alguna propietat concreta o per facilitar l'execució de l'obra. 

Com a norma general no es permetrà l'ús d'altres additius diferents dels classificats. 

 

2.13.5. Control de qualitat 

El Contractista, per mitjà del seu departament de Control de Qualitat, controlarà la 

qualitat dels additius per a morters i formigons perquè les seves característiques s'ajustin a 

l'indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE-98. 

Abans de començar l'obra, es comprovarà en tots els casos l'efecte de l'additiu sobre les 

característiques de qualitat del formigó. Igualment es comprovarà mitjançant els oportuns 

assaigs de laboratori l'absència en la composició de l'additiu de compostos químics que puguin 

afavorir la corrosió de les armadures. 

Durant l'execució es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu emprat siguin els acceptats 

pel Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant de cada 

partida que certifiqui l'acompliment dels requisits indicats en els documents assenyalats en el 

primer paràgraf del present apartat. 

2.14. Materials per terraplens i rebliments 

2.14.1. Definició 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials 

granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, 

arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria similar. 

Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o 

dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció 

de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.C. 326/00. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 

tolerables o adequats, segons l'article 330.3 de l’O.C. 326/00. En la coronació haurà de fer-se 
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servir material del tipus seleccionat, segons l'esmentat article, i amb el corresponent C.B.R. de 

l’esplanada definida al projecte 

Els C.B.R. segons les categories de les esplanades seran els següents: 

� E1 5 ≤ CBR < 10 
� E2 10 ≤CBR ≤ 20 
� E3 CBR > 20 

En el cas d’utilització d’esplanada millora tipus E3 especial, aquesta haurà de complir 

també les següents especificacions de sorra més gran de 30. 

• L’índex de plasticitat serà zero. 

• CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 

inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. Per a la seva utilització les terres es 

classificaran d'acord amb les característiques i denominacions següents.  

Es consideraran com sòls seleccionats els que compleixin amb les següents 

característiques: 

� Contingut en Matèria orgànica inferior al 0,2 %, segons UNE 103204. 
� Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al 0,2 %, segons NLT 114. 
� Grandària màxima no superior a cien mil·límetres, (Dmax< 100 mm) 
� Fracció retinguda pel tamís 0,40 UNE menor o igual al 15 %. En cas contrari, haurà de 

complir totes i cadascunes de les següents condicions: 
� Garbellat pel tamís 2 UNE, menor del 80 % 
� Garbellat pel tamís 0,40 UNE, menor del 65 % 
� Garbellat pel tamís 0,080 UNE, menor del 25 % 
� Límit líquid menor del 30 % (LL<30), segons UNE 103103. 
� Índex de plasticitat menor de 10 (IP<10), segons UNE 103103 i 103104. 

Es consideraran com a sòls adequats els que no poden ser classificats com a sòls 

seleccionats, però compleixin amb les següents característiques: 

� Contingut en Matèria orgànica inferior al 1 %, segons UNE 103204. 
� Contingut en sals solubles en aigua, inclòs el guix, inferior al 0,2 %, segons NLT 114. 
� Grandària màxima no superior a cien mil·límetres, (Dmax< 100 mm) 
� Garbellat pel tamís 2 UNE, menor del 80 % 
� Garbellat pel tamís 0,080 UNE, menor del 35 % 
� Límit líquid menor a 40 % (LL<40), segons UNE 103103. 
� Si el LL és superior a 30 (LL>30), l’índex de plasticitat serà superior a 4 (IP>4)., segons 

UNE103103 i 103104. 

Es consideraran com a sòls tolerables els que no poden ser classificats com a 

sòlsseleccionats ni adeqüats, però compleixin amb les següents característiques: 

� Contingut en Matèria orgànica inferior al 2 %, segons UNE 103204. 
� Contingut en guix inferior al 5 %, segons NLT 115 
� Contingut en altres sals solubles en aigua, diferents del guix, inferior al 1 %, segons NLT 

114. 
� Si el Límit Líquid és superior a 40 (LL>40), l’índex de plasticitat serà superior al 73 % del 

valor que resulti de restar vint al LL (IP>0,73 (LL-20)) 
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� L’assentament en l’assaig de colapso inferior al 1 %, segons NLT 254, per a mostra 
remodelada segons Assaig Próctor normal UNE 103500 i Pressió d’assaig de 2 dècimes 
de megapascal (0,2MPa) 

� Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al 3%, per a mostra remodelada segons 
l’assaig Próctor normal UNE 103500. 

Es consideraran com a sòls marginals els que no poden ser classificats com a sòls 

seleccionats ni adeqüats, ni tolerables, però compleixin amb les següents característiques: 

� Contingut en Matèria orgànica inferior al 5 %, segons UNE 103204. 
� Si el Límit Líquid és superior a 90 (LL>90), l’índex de plasticitat serà superior al 73 % del 

valor que resulti de restar vint al LL (IP>0,73 (LL-20)) 
� Inflament lliure segons UNE 103601 inferior al 5%, per a mostra remodelada segons 

l’assaig Próctor normal UNE 103500. 

Es consideren sòls inadequats: 

� Els que no es puguin incloure en les categories anteriors. 
� Les turbes i altres sòls que continguin materials “perecederos” o orgànics, tals com 

branques, etc... 
� Els que puguin resultar insalubres per a les activitats que sobre els mateixos es 

desenvolupin. 
� Segons sigui el lloc d’utilització s’estableixen les següents limitacions: 
� Coronació: S’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre i quan la seva capacitat 

de suport sigui tal que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de 
posada en obra sigui com a mínim de cinc (CBR> ó = 5), segons UNE103502 

� Fonament: S’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre i quan les 
condicions de drenatge i estanquitat ho permetin i la seva capacitat de suport sigui tal 
que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra sigui 
com a mínim de tres (CBR> ó = 3), segons UNE103502 

� Nucli: S’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre i quan la seva 
capacitat de suport sigui tal que l’índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra sigui com a mínim de tres 

� (CBR> ó = 3), segons UNE103502. La utilització de sòls marginals o de sòls amb índex 
CBR <3 pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilidad i posada 
en obra, per la qual cosa la seva utilització queda desaconsellada. En tot cas haurà de 
justificarse mitjançant un estudi especial, aprovat pel Director d’Obra. 

. 

2.14.2. Materials no utilitzables en la formació de terraplens 

En cap cas s’utilitzaran terres inadequades ni terres amb arrels d’arbres o restes de 

vegetació. Els materials que per llur plasticitat, contingut de matèria orgànica o dificultat de 

compactació, no siguin utilitzables en la formació de terraplens o rebliments, podran 

estendre's a les zones que expressament assenyali la Direcció d'Obra, en gruixos no superiors a 

40 cm. 

Els materials que per la seva mida o les seves característiques en general no siguin 

utilitzables en els terraplens o rebliments abans definits es transportaran a l'abocador o es 

col·locaran a les zones que assenyali la Direcció cobrint-los, amb una capa de terra vegetal el 

gruix del qual, no serà inferior a 30 cm. En aquest cas hom admet la simple abocada sense cap 

compactació, sempre que els talussos resultin més estesos que el que correspondria a la 

relació 2/1 (base/alçada) i la seva alçada total no sigui superior a 3 metres. 
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2.14.3. Elements gruixuts en terraplens 

No obstant el que s'ha establert en articles anteriors pel que fa referència a la mida 

màxima del material, hom admet elements superiors a la mida máxima sempre que no superin 

2/3 del gruix de la tongada a compactar i la seva proporció no superi el 5% per a mostres 

quarterejades amb un pes total no superior a 100 kg. 

2.14.4. Sòls tumescibles i sòls amb guixos 

Es prohibeix terminantment l'ús de sòls que augmentin de volum per absorció d'aigua. El 

límit màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig CBR amb sobrecàrrega 

corresponent a un ferm per al trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no 

serà superior a l'ú per cent (1%). 

Es prohibeix així mateix l'ús de sòls amb contingut de sulfats superior al 10%, ja sigui com 

a rebliment per a la base o com a rebliment del trasdós dels murs i sempre que pugui ésser en 

contacte amb la fàbrica del formigó. 

2.15. Làmines impermeabilitzants 

2.15.1. Làmines impermeabilitzants de cautxú EPDM 

Les membranes impermeabilitzants de cautxú són làmines primes que nopermeten el pas 

de fluids a través seu constituïdes per EPDM. El pes específic mínim és de 1,38 gr/cm3, amb 

una absorció d’aigua, segonsnorma MOAT 46-UEAtc, inferior al 0,21%. 

La membrana de cautxú EPDM haurà de reunir les següents característiques: 

PROPIETATS FÍSIQUES Mètode Resultat 
Duresa Shore ASTM-D-2240 65+10 

Resistència a la tracció 
- Natural 

- Envellida al calor 
MOAT 46 UEAtc 

8,0 N/mm2 
9,6 N/mm2 

Resistència a l’esquinç MOAT 46 UEAtc 11,7 N/mm 
Flexibilitat a baixa Tª DIN 5336i lliure de fissures a –30º 

ESPECIFICACIONS 
D’US 

Resistència al pelat 
- Formigó 

MOAT 27 UEAtc 
27,8 N 

Arrancada pel vent Especificacions UEAtc > 4.500 Pa (N/m2) 

La Direcció Facultativa demanarà al contractista els certificats de control de qualitat 

efectuats per laboratoris oficial i homologats de la membrana impermeabilitzant a facilitar pel 

subministrador del producte. 
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2.16. Juntes 

2.16.1. Classificació de les juntes 

Els materials descrits en aquests apartats seran d'utilització en els següents casos: 

� Juntes entre peces prefabricades. 
� Juntes entre solera de formigó i peces prefabricades o en juntes transversals de solera. 
�  Juntes entre obra nova i obra existent o entre obra nova i peces prefabricades. 
�  Juntes transversals en obres de formigó armat in situ. 
�  Juntes longitudinals en obres de formigó armat in situ. 

2.16.2. Juntes d'estanqueïtat de PVC 

Aquestes juntes s'utilitzaran en les juntes transversals del canal en els trams executats en 

formigó armat i en general en tots els elements de formigó armat segons s'indiqui als plànols. 

La cinta de PVC tindrà una amplada total de 200 mm, amb un gruix mínim de 7 mm. 

Constarà d'un bulb central hexagonal foradat amb diàmetre 10 mm, dos bulbs circulars als 

extrems de 18 mm de diàmetre exterior i 6 mm de diàmetre interior i quatre nervis 

longitudinals separats 30 mm. 

Els bulbs extrems disposaran d'elements hidrofílics, protegits amb un recobriment davant 

la seva prematura dilatació, que s'expansionaran durant la fase de curat del formigó. 

2.16.3. Bandes de cautxú hidroexpansives 

Aquestes juntes es disposaran entre la solera del canal i els murs del mateix i en la junta 

solera/alçat de les obres de formigó armat. 

Estaran constituïdes per una mescla de resines hidrofíliques i cautxú de neoprè en forma 

de cinta sòlida i la seva col·locació s'efectuarà mitjançant encolat de la cinta a la superficie de 

formigó ó clavat amb claus. 

2.16.4. Juntes entre obra nova i obra existent 

En els casos de junta entre obra nova i obra existent o entre obra nova i peces 

prefabricades s'utilitzarà, per a l'estanqueïtat, una junta a base de poliuretà monocomponent i 

una imprimació prèvia de poliuretà. 

2.16.5. Juntes entre peces prefabricades 

Els materials a utilitzar en aquest tipus de junta seran els següents: 

� Imprimació bituminosa amb dissolvent que provoqui la migració de la humitat en la 
seva aplicació. 

� Làmina impermeabilitzant preformada i flexible formada per una pel·lícula de PEAD 
laminat i per un compost auto-adhesiu de cautxúbetum. 

� Morter sense retracció additivat amb polímers, fibres sintètiques i un retardador de 
presa que permeti adaptar la seva fabricació al ritme de col·locació de les peces 
prefabricades. 

� Perfil d'escuma de polietilè de cèl·lula tancada. 
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2.16.6. Juntes entre solera de formigó i peça prefabricada o en juntes transversals de 

solera 

Els materials a utilitzar seran els següents: 

� Imprimació com en el cas anterior. 
� Massilla elastomèrica impermeable formada per compost de cautxú sintètic i compost 

de betum plastificat subministrat en dos components a barrejar. 
� Morter de rebliment de les mateixes característiques que el del punt 2.21.5. 

2.16.7. Juntes bentonítiques d’estanqueïtat en juntes d’obra nova 

Aquestes juntes es disposaran entre la solera i els murs del pou de bombament així com 

en la junta solera/alçat de les obres de formigó armat que hagin de contenir aigua. 

Estaran constituïdes per una mescla de teixit i bentonita en forma de cinta sòlida i la seva 

col·locació s'efectuarà mitjançant encolat de la cinta a la solera, o clavat amb claus. 

S’evitarà que la junta es mulli abans de la seva col·locació a obra. 

2.17. Elements prefabricats de formigó 

2.17.1. Elements estructurals 

Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de formigó armat aquells elements 

de formigó fabricats en obra o en fàbrica que es col·loquen o munten una vegada adquirida la 

resistència adequada. Inclou les peces dels passos inferiors de carreteres, murs de contenció, 

pous i qualsevol altre element, la prefabricació del qual estigui prevista en Projecte o altres, 

que a proposta del Contractista, siguin acceptats per la Direcció de l’Obra. 

Es defineixen com a peces especials prefabricades de formigó pretensat aquells elements 

constructius de formigó pretensat fabricats en instal·lacions industrials fixes i que es col·loquen 

o munten una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou les peces de les bigues per a 

passos inferiors o superiors de vials o aqüeductes i qualsevol altre element indicat en el 

Projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció d’Obra. 

Els elements prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 

mecàniques especificades en els plànols i plec; si el Contractista pretén modificacions de 

qualsevol tipus, la seva proposta ha d’anar acompanyada de la justificació de que les noves 

característiques acompleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el 

conjunt de l’obra a l’element de què es tracti i no suposen increment econòmic ni de termini. 

L’aprovació per la Direcció d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la 

responsabilitat que li correspongui per la justificació presentada. 

En els casos en què el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven 

projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, càlculs i justificació 

de que l’element prefabricat proposat acompleix, en iguals o millors condicions que el no 

prefabricat-projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de què es 

tracti. 

Quan els elements prefabricats siguin de formigó armat els materials a utilitzar en la seva 

fabricació seran, com a mínim, els següents: 
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• Formigó HA-25 com a mínim per a elements prefabricats en obra i HA-30 per a 
elements en fàbrica 

• Armadura B-500-S 

Tanmateix, hauran d’acomplir les condicions establertes en el present Plec per a les 

estructures de formigó armat. 

Els materials a utilitzar en la fabricació dels elements de formigó pretensat hauran de ser 

aprovats per la Direcció d’Obra i hauran d’acomplir les condicions establertes en la Instrucció 

de Formigó Pretensat vigent. 

El Contractista haurà de presentar un expedient en el que es recullin les característiques 

essencials dels elements a fabricar, materials a utilitzar, procés de fabricació i de curat, detalls 

de la instal·lació en obra o en fàbrica, toleràncies i control de qualitat a realitzar durant la 

fabricació, proves finals dels elements fabricats, precaucions durant el seu manejament, 

transport i emmagatzematge i Prescripcions relatives al seu muntatge i acoblament a altres 

elements, tot ell d’acord amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la Direcció 

d’Obra indiqui, per als elements en qüestió. 

Els encofrats i els seus elements d’enllaç acompliran totes les condicions de resistència, 

indeformabilitat, estanqueïtat i llisura interior, perquè siguin complides les toleràncies 

d’acabat requerides en el present Plec. 

Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcción de les 

obres de formigó armat “in situ”. 

Els encofrats de fusta s’utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en què aquest 

material tingui el tractament previ necessari per assegurar la seva impermeabilitat, 

indeformabilitat, perfecte acabat de la superfície i durabilitat. Els taulers de l’encofrat de fusta 

comú hauran d’humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats de manera que es permeti 

l’entumiment sense deformació. Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions 

pertinents. La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió. 

Si s’utilitza vibrador de superfície, es desplaçaran lentament, perquè reflueixi la beurada 

uniformement, quedant la superfície totalment humida. Els vibradors interns tindran una 

freqüència mínima de sis mil cicles per minut. El formigonat per tongades, obliga a portar el 

vibrador fins que la punta entri en la tongada subjacent. 

El vibrat s’efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les beines. La 

compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d’ancoratge i en els angles 

de l’encofrat. Si el vibrat es fa amb l’encofrat o motlle, els vibradors hauran d’estar firmament 

subjectes i disposats de manera que el seu efecte s’estengui uniformement a tota la massa. 

No s’establiran junts de formigonat no previstes en els Plànols. Abans d’iniciar el 

formigonat d’una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa jornada. 

La cura podrà realitzar-se amb vapor d’aigua, a pressió normal, i en tractament continu. 

Quan s’utilitzin mètodes de cura normal, es mantindran les peces protegides del sol i de 

corrents d’aire, havent d’estar les superfícies del formigó constantment humitejades. 
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Quan s’utilitzi vapor d’aigua en la cura haurà prèviament d’haver-se justificat, davant la 

Direcció d’Obra, el procés a seguir, mitjançant assaigs que posin atenció en els següents 

aspectes: 

a. Període previ necessari de cura normal a l’aire, a temperatura ordinària 
b. Temps necessari per incrementar la temperatura, des de la temperatura ambient a la 

màxima requerida 
c. Màxima temperatura a la què s’ha d’arribar 
d. Període de temps que la peça ha d’estar a la màxima temperatura 
e. Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la 

temperatura ordinària. 

D’aquesta manera s’establirà el temps total que durarà el procés de cura. 

Si durant el procés de cura d’una peça es produeix avaria en la instal·lació, haurà de 

repetir-se el procés complet, a aplicar el mètode normal de cura a l’aire durant un període 

mínim de set (7) dies. 

Totes les peces curades al vapor hauran de tenir a més, un període adicional de cura 

normal de quatre (4) dies. 

Durant la cura normal es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua 

que compleixi l’exigit en aquest Plec. 

Quan, després d’un procés complet de cura amb vapor, s’hagin arribat a les resistències 

mínimes exigides per al transport i abans d’iniciar-se aquest, la 

Direcció d’Obra podrà exigir l’ús d’un líquid de cura de qualitat coneguda, si al seu judici 

és necessari. 

L’encofrat es retirarà sense produir sacsejades o xocs a la peça. Simultàniament, es 

retiraran tots els elements auxiliars de l’encofrat. 

En totes les operacions de manipulació, transport, aplegament i col·locació en obra, els 

elements prefabricats no estaran sotmesos en cap punt a tensions més desfavorables de les 

establertes com a límit en un càlcul justificatiu, que haurà de presentar el Contractista amb 

una antelació mínima de 30 dies al del començament de la fabricació de les peces. 

Els punts de suspensió i recolzament de les peces prefabricades, durant les operacions de 

manipulació i transport, hauran de ser establertes tenint en compte l’indicat en el paràgraf 

anterior i clarament assenyalats en les peces, i inclòs disposant en elles dels ganxets o 

ancoratges, o altres dispositius, especialment dissenyats per a aquestes operacions de 

manipulació, aplegament i transport. 

Les toleràncies geomètriques dels elements prefabricats seran les següents llevat altre 

indicació en els Plànols de Projecte: 

� Secció interior de dimensions uniformes amb diferències màximes respecte a la secció 
tipus ±1%, no major de ±15 mm 

� Longitud de cada peça ±10 mm 
� Els fronts de cada peça tindran tots la seva superfície a menys de 2 cm del pla teòric que 

el limita. 
� Les diferències que presentin les superfícies en recolzar una regla de dos metres, serà 

menor d’1 cm 
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� Els gruixos no presentaran variacions respecte al nominal superiors al 10 % en més i al 5 % 
en menys, amb valors absoluts de 15 i 7 mm (quinze i set mil·límetres), respectivament 

� Els ressalts aïllats seran menors de 3 mm en les cares vistes i 10 mm en les ocultes 

El Contractista per mitjà del Fabricant efectuarà els assaigs previstos per comprovar que 

els elements prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Els assaigs 

mínims a realitzar són els establerts per a les obres de formigó armat en un altre apartat 

d’aquest Plec. 

En els elements prefabricats de grandària gran es durà a efecte el control efectuant un 

mostreig de cada element examinant les toleràncies geomètriques, prenent mostres del 

formigó utilitzat per fer una sèrie de sis provetes i trencar-les als 7 i 28 dies i efectuant una 

comparació amb assaigs de resistència no destructius. 

2.17.2. Peces per a pous de registre 

Es defineixen com a tals aquells elements constructius de formigó, fabricats “in situ” o en 

taller, que es col·loquen o munten una vegada endurits. Inclou aquells elements que hagin 

estat projectats com prefabricats o fabricació la qual hagi estat proposada pel Contractista i 

acceptada per la DO. 

Els materials a utilitzar en la fabricació hauran de complir les condicions establertes en el 

present Plec. Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials a utilitzar seran els 

següents: 

- Formigó HA-30 
- Armadura B-500 S 

En el disseny d’aquest element se seguirà la Instrucció BS-5911 Part –I. Els elements 

prefabricats s’ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques mecàniques 

especificades en els plànols. Si el Contractista pretén modificacions de qualsevol tipus, la seva 

proposta ha d’anar acompanyada de la justificació de que les noves característiques 

compleixin, en iguals o millors condicions, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a 

l’element de que es tracti. L’aprovació per la Direcció d’Obra, en el seu cas, no allibera al 

Contractista de la responsabilitat que li correspongui per la justificació presentada. 

En els casos en què el Contractista proposi la prefabricació d’elements que no estaven 

projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, càlculs i justificació 

de que l’element prefabricat proposat compleix, en iguals o millors condicions que el no 

prefabricat projectat, la funció encomanada en el conjunt de l’obra a l’element de què es 

tracti. L’aprovació del Director d’Obra, en el seu cas, no alliberarà al Contractista de la 

responsabilitat que li correspongui en aquest sentit. 

Els junts entre els diferents elements que formen el pou es realitzaran amb un anell de 

material elàstic. Les característiques d’aquests junts compliran amb les especificacions 

recollides en el present Plec pels junts de tubs de formigó. El disseny d’aquests junts haurà de 

ser aprovat per la DO. Els assaigs s’ajustaran a la Instrucció BS-5911. Part-I. 

2.17.3. Elements no circulars per a conduccions 

Es defineix com a element prefabricat no circular per a canonades aquelles peces de 

formigó armat amb secció tancada destinada al transport de líquids sense pressió. 
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Els elements abans definits poden ser els següents tipus: 

- Seccions quadrades i rectangulars 

- Seccions en arc 

- Seccions el·líptiques i ovoides 

Les característiques geomètriques i tècniques d’aquests elements s’ajustaran a les normes 

indicades en els apartats següents. S’aplicaran, tanmateix, les especificacions establertes en el 

present plec, en el seu apartat referit a les canonades de formigó armat en el què modifiqui o 

complementi en aquestes. 

Per al projecte dels junts se seguiran les instruccions de la Norma ASTM C877 “External 

sealing bands for noncircular concrete sewers, storm drain culvert pipe”. 

S’adopta un gruix de sacrifici d’1 cm en la paret interior. L’absorció del formigó de la paret 

es limita al 5 % en pes. 

La normativa aplicable a seccions quadrades i rectangulars és: 

� Norma ASTM C789 “Precast reinforced concrete box sections for culverts, storm 
drains and sewers”. 

� Norma ASTM C850 “Precast reinforced concrete box sections for culverts,storm 
drains and sewers with less than 2 ft of cover subject to highwayloadings”. 

La normativa  aplicable a secció en arc és 
� ASTM C506 “Reinforced concrete arch culvert, storm drain and sewers pipe”. 
� La normativa aplicable a seccions el·líptiques i ovoides és ASTM C507 “Reinforced 

concrete eliptical culvert, storm drain and sewers pipe”. 

Els materials utilitzats en la fabricació d’aquests elements compliran l’establert en aquest 

Plec per les canonades de formigó. 

Les toleràncies admissibles seran les especificades en aquest Plec per les canonades de 

formigó armat i en el que sigui d’aplicació i en el seu defecte les Normes esmentades en els 

anteriors apartats. 

Per al control de qualitat s’adaptaran els mateixos controls que per a les canonades de 

formigó armat. 

2.17.4. Blocs prefabricats per a recolzament de canonades 

Els blocs prefabricats per a recolzament de canonada consisteixen en unes peces de 

formigó en massa o armat formant un diedre de manera que la canonada recolzi sobre les 

cares. 

L’angle entre els plànols de recolzament no serà inferior a 150°. Les cares seran planes 

amb suficient base de recolzament de manera que s’eviti el punxonament del formigó de 

neteja. Per a la fabricació d’aquests elements s’utilitzarà formigó amb una resistència 

característica major o igual a 200 kg/cm², utilitzant-se el mateix tipus de ciment que 

l’especificat per a la resta del bressol de recolzament de la canonada. 

No es podran col·locar en obra aquest tipus de blocs fins que el formigó no hagi arribat a 

una resistència de 150 kg/cm². No s’utilitzaran aquests elements quan el recolzament de la 

canonada sigui de material granular. 

2.17.5. Altres elements no estructurals de formigó armat 
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Es defineixen com peces prefabricades no estructurals de formigó armat aquells de 

formigó fabricats “in situ” o en fàbrica que es col·loquen omunten una vegada aconseguida la 

resistència adequada. Inclou els elements de mobiliari urbà tals com jardineres, papereres, 

bancs i taules així com qualsevol altre element, prefabricació la qual hagi estat proposada pel 

Contractista i acceptada per la DO 

Independentment del que segueix, la DO podrà ordenar la presa de mostres per al seu 

assaig i efectuar la inspecció dels processos de fabricació, en el lloc dels treballs sempre que ho 

consideri oportú. 

Els elements no presentaran cap cocó que deixi vistes les armadures. Tanmateix no 

presentaran superfícies desrentades en les llises i rugositat i uniformitat de la mateixa en les 

rentades, arestes escantellades, armadures superficials, cocons o senyals de discontinuïtat en 

el formigó que a judici de la DO facin rebutjable la peça. 

El Contractista controlarà la qualitat dels elements prefabricats per mitjà del Certificat del 

Fabricant i realitzarà una inspecció ocular de tots i cadascun dels elements en la que 

comprovarà que no presentin defectes que els facin rebutjables. 

2.18. Tubs i canonades 

2.18.1. Canonades de formigó en massa 

Les canonades a emprar en l'entubament de les sèquies o per a la reposició de canonades 

de reg seran de formigó en massa vibroprensat i amb juntura d'anell de morter. Hauran de 

complir les especificacions que per aquest tipus de canonades es recomana en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions 1986 i les 

recomanacions IHM-73. 

2.18.2. Canonades de formigó armat 

Els tubs de formigó armat compliran les especificacions de tipus C de les diferents classes 

de la Norma ASTM C 76-82, classes definides per la càrrega que produeix una esquerda de 0,3 

mm (Q1) i per la càrrega darrera de trencament (Q2), expressades en Newton per metre lineal 

i mm de diàmetre. 

Posició de l'armadura 

� Les armadures se situaran de forma que el recobriment mínim sigui vint-i-cinc 
� (25 mm) en ambdues cares. 
� Separació màxima entre centres d'espires serà de 10 cm. 
� El fabricant adoptarà la disposició i quantia d'armadura longitudinal que garanteixi la 

rigidesa de la gàbia d'armadura. 
� L'armadura longitudinal quedarà compresa dintre de les distàncies als paraments 

indicats per a l'armadura principal, per al que s'haurà d'estudiar la disposició perquè 
ambdues armadures quedin situades dintre de la franja establerta. Haurà de lligar-se a la 
principal per assegurar la rigidesa del conjunt. 

� Tant l'armadura principal com la longitudinal es continuaran o perllongaran en els 
endolls per assegurar la seva resistència. 

� Hauran de projectar-se separadors o d'altres elements que mantinguin l'armadura 
dintre de la franja normalitzada i que no estiguin exposats a corrosions. 
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� Les unions de les armadures hauran d'ajustar-se a les especificacions de l'EHE-98, 
Instrucció d’aplicació en tot el que no es concreti en aquest Plec. 

� Les toleràncies de les dimensions dels tubs (diàmetre, longitud, gruix), en la situació de 
les armadures, seran les indicades en la Norma ASTM C76-82. S'adoptaran els criteris de 
rebuig i acceptació d'aquesta mateixa norma. Les gàbies d'armadures hauran de 
fabricar-se amb la màxima precisió. 

� Els tubs s'uniran mitjançant juntures elàstiques que proporcionin estanqueïtat, tant en 
la pressió interior produïda per embussos com en l'exterior originada per les aigües 
freàtiques. Permetran igualment una desviació angular. Preferentment s'empraran 
juntures de campana i endoll. En el cas que l'Administració acceptés les juntures a mitja 
canya, la juntura de goma haurà de quedar situada en la meitat del gruix de les parets 
del tub. És a dir, els gruixos de cargol i femella seran sensiblement iguals. El detall del 
projecte de la juntura, extrems de tub i goma es considera una tasca del fabricant, si bé 
l'Administració exigirà garanties del bon funcionament del tub. Les exigències mínimes 
són les de la Norma ASTM C443 que haurà de completar-se per definir completament la 
juntura. En el projecte de la juntura caldrà analitzar especialment: 

o Que asseguri l'estanqueïtat. 
o Que el pes del tub no produeixi deformacions que puguin alterar les condicions 

d'estanqueïtat. 
o Que la goma mantingui les seves característiques en la situació d'alternança aire-aigua a 

què està sotmesa. 
o Els tubs tindran la longitud estimada convenient pel fabricant, si bé es recomana una 

màxima de 5 m. 
o S'exigirà una estanqueïtat total i no s'admetran tubs en els que es produeixin degoteigs. 

Si el sistema de fabricació pot donar porositat que ocasioni degoteig en la zona de la 
campana comprovat en els assaigs d'estanqueïtat, l'Administració exigirà que es pinti 
l'interior de la campana i una longitud de tub suficient amb pintura epoxi que s'adhereixi 
al formigó i asseguri l'estanqueïtat. Aquesta pintura també podrà ésser exigida per 
millorar les condicions d'assentament de la goma, quan el sistema de fabricació doni lloc 
a irregularitats en la zona de contacte que origini pèrdues d'estanqueïtat en l'assaig de 
pressió. 

Resultat de les proves 

Els tubs de formigó armat, fabricats segons les especificacions mínimes de l'apartat 

anterior, hauran de complir les condicions de la Norma ASTM C76-82. 

Proves de resistència 

R1. No es produirà fissuració (o en tot cas les fissures tindran un gruix menor de 0,30 mm 

amb una càrrega, a l'assaig de tres arestes, igual a Q1 en newton per un metre lineal de tub i 

mil·límetre de diàmetre (Nw/m.mm) per a cada classe. R2. No es trencarà una càrrega igual a 

Q2 en Newton per metre lineal de tub i mil·límetre de diàmetre (Nw/m.mm) per a cada classe. 

Els assaigs es realitzaran segons l'indicat en la Norma ASTM C497-83. 

Prova de pressió hidràulica 

Les proves de pressió hidràulica tenen com a objectiu comprovar l'estanqueïtat dels tubs i 

les unions. Es mantindrà una pressió de 0,7 kg/cm2 durant un temps mínim de deu (10) minuts 

i no haurà de produir-se degoteig ni per les juntures ni per les parets del tub (segons la 

AFTHAP). 
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Prova d'absorció 

Es realitzarà la prova d'absorció del formigó de les parets del tub segons el mètode A de la 

Norma C497M-83, essent el màxim admissible el 6% del pes en sec (en lloc del 9% admès per 

la Norma ASTM C76-82). Les proves es realitzaran amb provetes del tub que s'escolliran 

perquè siguin representatives de les parts del tub que, per raons de fabricació, puguin ésser 

diferents. En qualsevol cas i com a mínim, una del cos i una de la campana. 

Criteris d'acceptació o rebuig 

Seran rebutjats aquells tubs que presenten defectes apreciables directament tals com: 

� Esquerdes d'amplada igual o major que dues-centes cinquanta micres (0,30 mm) en 
una longitud igual o major de deu centímetres (30 cm). 

� Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses. 
� Danys produïts per cops o altres causes que posin en perill l'estanqueïtat o la protecció 

de les armadures. 
� Defectes que indiquin deficiències de dosificació, amassat o enduriment del formigó. 

Amb els tubs que no presenten defectes visibles es prepararan lots per a la recepció. Es 

farà un control estadístic a base de mostres aleatòries en les que es realitzaran els assaigs R1 i 

R2 ja descrits. El número de tubs a assajar serà el dos per cent (2%) del total de cada lot, amb 

un mínim de tres per lot, de forma que, per poder rebre el lot, hauran de ser satisfactoris tots 

els assaigs. Si un (i no més d'un) no ho fos es podrà repetir l'assaig de dos (2) nous tubs del 

mateix lot, que, si aquests fossin satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjarà. 

Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica R2 no fossin 

satisfactoris, el fabricant podrà proposar a l'Administració la prova de la totalitat dels tubs, 

acceptant-se individualment aquells que assoleixin resultats correctes. 

Si en la prova de pressió es produeix degoteig resoluble pintant adequadament l'interior 

del tub, el fabricant podrà proposar-lo, realitzar-lo al seu càrrec i repetir les proves de pressió 

que si, amb aquestes noves condicions donen resultats favorables, poden implicar l'exigència 

de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment de preu. 

L'assaig R2 es realitzarà en un número de tubs comprès entre un màxim del 2% o del total 

dels tubs del lot i un mínim d'un tub a trencar en la primera recepció. Després s'establirà el 

número d'assaigs segons els resultats de l'assaig R1. Els tubs sotmesos a trencaments i aquells 

no admesos s'empraran per realizar l'assaig d'absorció A. 

Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. L'Administració farà els assaigs 

en laboratoris especialitzats sobre el 2% del número d'unitats del lot, exigint que tots els 

assaigs (els indicats en la Norma ASTM C443 com a mínim) siguin satisfactoris. Si algun resultat 

no fos correcte es repetirà l'assaig sobre dues (2) noves unitats del lot per cada resultat 

defectuós, acceptant-se el lot únicament si tots els nous assaigs són satisfactoris. 

Mitjans per a la realització de les proves 

El fabricant posarà a disposició de l'Administració, i sense càrrec, els equips necessaris per 

a les proves així com el personal necessari per al seu bon funcionament i maneig dels tubs. Les 

despeses derivades dels assaigs són a càrrec del fabricant, amb excepció del personal que 

l'Administració designi per aquests treballs i del personal establert per a la vigilància del procés 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Bítem (Baix Ebre)  722-PRO-CA-6631  

 

Laura Bel Franquesa  43 

 

de fabricació, o les despeses derivades de contractes de l'Administració amb Laboratoris o 

Empreses del ram. 

2.18.3. Juntures de goma de connexió de tubs prefabricats de formigó. 

Element de goma per donar continuïtat als tubs prefabricats de formigó garantint 

l'estanqueïtat de l’unió entre elements. 

Procedència 

Produïda en fàbrica especialitzada per extrusió o modelat amb elastòmers de neoprè. 

Característiques generals 

Compliran amb la Norma C ASTM 443-80, tindran una resistència a la tracció major que 8 

MPa i una elongació mínima a trencament del tres-cents cinquanta per cent (350 %). 

Les superfícies exteriors seran llises, suaus i sense ampolles d'aire o qualsevol altre 

defecte. 

Normes de qualitat 

El contingut de goma en brut de qualitat escollida (tipus Smoked RMA IX) no podrà ser 

inferior al 50% en volum, encara que es considera preferible que assoleixi un percentatge 

superior. 

Haurà d'estar completament exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom o 

qualsevol òxid metàl·lic, excepte el de zinc. Tampoc tindrà extractes d'acetona en una 

proporció del tres i mig per cent (3,5%) en volum. 

El sofre, tant lliure com combinat, no superarà conjuntament el dos per cent (2%) en pes. 

Les cendres seran inferiors al deu per cent (10%) en pes. 

A més dels contra-envellidors, les càrregues hauran d'ésser d'òxid de zinc i de negre de 

fum pur. Les peces de goma hauran de tractar-se com a contraenvellidors, la composició dels 

quals no permeti l'oxidació de la superficie ni la alteració de les característiques físiques 

després de quatre (4) mesos de permanència en magatzem en condicions normals de 

conservació. 

Hauran de conservar l'elasticitat i l'estabilitat dimensional a una temperatura superior a 

70ºC i ser flexibles fins a una temperatura de -10ºC. 

Limitacions 

Les toleràncies en les dimensions dels anells seran del 6% en qualsevulla de les seves 

dimensions. Compliran el prescrit en els punts anteriors i en la Norma ASTM C443-80 i es faran 

els assaigs allà indicats per a la seva confirmació. 

Als assaigs d'envelliment accelerat amb aire calent durant 4 dies i 70ºC (Mètode 573), les 

variacions de resistències obtingudes en els diferents assaigs seran inferiors a: 

� 15% en la resistència a tracció. 
� 20% en el perllongament en trencament. 

L'absorció d'aigua màxima serà inferior al 10% en pes de la mostra seca en 48 h a 70ºC. 
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2.18.4. Canonada d'altres materials 

Plec del MOPT, Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament 

d'aigua. 

2.19. Canonades de material plàstic per a sanejament i accessoris.  

2.19.1. Canonades de PVC 

Les canonades de PVC a utilitzar en obres de sanejament vindran definides per la seva 

pressió de servei, segons UNE 53.332 i la unió es realitzarà mitjançant junt elàstic flexible. 

S’utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió nominal de cinc (5) atmosferes. 

Seran d’aplicació les següents normes: 

� UNE 53.112/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificados para conducciones de agua a 

presión” 

� UNE 53.114-1/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para unión con adhesivo 

y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas”. 

� UNE 53.114-2/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para unión con adhesivo 

y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. 

Características y métodos de ensayo”. 

� UNE 53.174/85 “Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios inyectados de 

PVC no plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presión. 

Características”. 

� UNE 53.175/85 “Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios inyectados de 

PVC no plastificado, utilizadas en conducciones de fluidos con o sin presión. Métodos de 

ensayo”. 

� UNE 53.332/81 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 

Características y métodos de ensayo”. 

El contractista requerirà dels subministradors o fabricants les corresponents certificacions 

que acreditin la composició química i les característiques mecàniques, així com els controls de 

qualitat interns de fabricació, i els presentarà a parer de la Direcció de l’Obra. 

El contractista en la recepció del material comprovarà el compliment dels requisits exigits 

així com el bon estat de conservació dels mateixos. 

2.19.2. Canonades de PE 

Les canonades de PE a utilitzar en obres de sanejament vindran definides pel seu 

diàmetre extern. La relació entre diàmetre extern i intern és: 

- DN ext.mm 110 125 160 200 250 315 400 500 630 800 100 
- DN int. mm 100 106 140 180 218 271 343 427 535 678 851 
- Els diàmetres 125, 160 i 315 es consideren equivalents a 120, 150 i 300 mm. 

La unió es realitzarà mitjançant acoblament amb maniguet doble i junt d’estanqueïtat o 

amb soldadura tèrmica a testa. 
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S’utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió nominal de quatre (4) 

atmosferes. Seran d’aplicació les següents normes: 

- ISO 4451 
- ISO 6964 
- ISO 527 
- ISO 1113 
- ISO 868 
- DIN 53752 
- ISO 306 
- ASTM D 4351 
- ASTM D 149 
- ISO 180 
- EN 728 
- EN 921 

El contractista requerirà dels subministradors o fabricants les corresponents certificacions 

que acreditin la composició química i les característiques mecàniques, així com els controls de 

qualitat interns de fabricació, i els presentarà a parer de la Direcció de l’Obra. El contractista 

en la recepció del material comprovarà el compliment dels requisits exigits així com el bon 

estat de conservació dels mateixos. 

L’abassegament a obra s’efectuarà de manera correcta sense deixar els tubs en contacte 

directe amb els raigs solars, gelades o circulació propera de maquinària pesant. 

2.20. Vàlvules i comportes 

S'inclouen en aquest capítol les prescripcions relatives a la qualitat dels material que 

composen la valvuleria i les comportes a instal·lar per al control i adequat funcionament 

hidràulic de les conduccions. 

Les prescripcions que s’indiquen a continuació defineixen els requisits que ha de complir 

la protecció de superfícies mitjançant pintura anticorrosió que s’aplicarà a les vàlvules a 

instal·lar. Per norma general, no es pintaran les superfícies de: 

- Acer inoxidable 
- Plàstics, llautó, bronze o cromats 
- Aïllaments 

Les Normes i Codis aplicables són: 

- British Standard Cody of Practice CP 2008 
- Steel Structures Painting Manual, Steel Structures Painting Council (SSPCPA i SSPE-SP) 
- Swedish Standard SIS 05.59.00 

Els equips de valvuleria que arribin prèviament pintats a l’obra hauran d’ésser aprovats 

per l’Enginyer Director abans del seu muntatge a les canonades. Si la pintura presenta 

desperfectes superficials o el gruix de la mateixa no és l’especificat, l’equip (es determinarà 

amb l’ajut d’aparells adequats) s’haurà de substituir sense que això es pugui carregar com a 

cost de l’obra. 

El gruix de la pel·lícula especificat per a cada capa de pintura ha d’ésser estrictament 

observat, sempre que no s’indiqui el contrari es refereix a gruix de pel·lícula seca (GPS). 
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La pressió mínima de serveis de la vàlvula serà PN 10 i les unions amb els tubs seran 

embridades. Els diàmetres de les peces especials s’ajustaran a la norma DIN. 

Els elements de tancament estaran projectats de manera que no estiguin en contacte 

amb l’aigua. La pressió de l’obturador sobre les guarnicions del cos no serà superior a 150 

kg/cm2. 

2.21. Materials ceràmics 

Els materials ceràmics a utilitzar (maó massís i supermaó) seran de tipus comú amb la 

designació NV. Presentaran la regularitat de formes i dimensions de manera que permetin la 

formació de fileres igualades, amb paraments regulars i assentaments uniformes. Sobre les 

mesures nominals s’acceptaran les següents toleràncies: 

� Dimensió major de 10 cm i menor de 30 cm 3 mm 
� Dimensió major de 30 cm 6 mm 
� Dimensió menor de 10 cm 2 mm 

El material no presentarà defectes que siguin transmesos a l’obra. En concret no es 

permetrà més d’una peça fissurada de cada 5, cap peça presentarà exfoliacions ni mostres de 

calitxe. 

Es farà mitjançant paquets no completament tancats per facilitar el seu contacte amb 

l’ambient. La descàrrega no es farà per bolcat del camió sinó amb grua. 

2.22. Materials per a plantacions 

Tots els materials que no s'esmentin en el present Plec hauran de ser sotmesos a 

l'aprovació de la Direcció Facultativa, qui els podrà sotmetre a l'aprovació que jutgi necessària. 

El contractista haurà de permetre a la Direcció facultativa i als seus delegats l'accés als 

vivers, equipaments, etc. .., on es trobin els materials i la realització de totes les proves que la 

direcció consideri necessàries. 

Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir qualsevol material, es redactarà 

per escrit l'autorització de la Direcció Facultativa, especificant les causes que fan necessària la 

substitució; la Direcció 

Facultativa respondrà també per escrit i determinarà, en cas de substitució justificada, 

quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint anàloga funció i 

mantenint indemne l'essència del projecte. 

El Contractista haurà de proposar a la Direcció Facultativa, el viver al que es vol demanar 

el subministrament de la planta. En cas de rebutjar-se el viver proposat pel Contractista, 

aquest haurà de buscar un nou subministrador i proposar-lo a la Direcció Facultativa sense que 

aquesta pugui demanar un increment en el preu unitari de la partida. 

L’elecció del viver s’efectuarà amb el temps suficient perquè aquest pugui preparar 

convenientment la planta tant en qualitat com en quantitat, per subministrar-la a l’obra amb 

els requeriments necessaris i no es dilati el temps de plantació. El Contractista tindrà especial 

cura en efectuar un correcte control de terminis i planificació en el subministrament, 

lliurament i plantació de les espècies vegetals previstes a projecte. 
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2.220.1. Materials 

Aigua de reg 

L'aigua que s'utilitzi per al reg de les plantacions i sembres, així com en els regs necessaris 

de conservació, haurà de ser suficientment pura i cumplir les especificacions següents: 

- pH comprès entre 6 i 8 
- Conductivitat elèctrica a 25º C inferior als 250 micromhos/cm 
- Contingut en sals solubles inferior a 2 g/l 
- Oxigen dissolt superior a 3 mg/l 

Plantes 

Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats indicades a la memòria i als annexes del 

present projecte i reuniran les condicions d'edat, mida i desenvolupament que s'indiquin. 

Seran ben conformades amb desenvolupament normal i sense presentar símptomes de 

raquitisme o retard. Les arrels de les plantes presentaran talls nets i recents sense ferides ni 

marcadures. 

Caldrà que siguin sanes i completes, de tija normal i ben dreta. Les de fulla persistent 

presentaran el fullatge complert sense decoloració o símptomes de clorosi. Junt amb les de 

fulla caduca, podran rebutjar-se per haver estat al viver mancades d'espai, per danys en el 

transport, per embalatge defectuós i perquè el pa de terra sigui massa petit o desequilibrat. 

Les dimensions que figuren en el projecte s'entenen: 

� Alçada: distància des del coll de l'arrel fins a la seva part més distant, exceptuant els 
casos en què s'especifiqui el contrari, parlant-se, llavors, d'alçada de canya o d'alçada 
de tronc. 

� La relació entre el perímetre i l'alçada es corregirà podant les branques baixes sempre 
que en presenti un excés i podant aquelles que puguin provocar una divisió del cap 
pare. 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin símptomes d'haver sofert 

alguna malaltia o qualsevol atac, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva 

part aèria o radicular, com a conseqüència de la manca de cura en la preparació en el viver i en 

el transport. 

La planta serà subministrada pel contractista i procedirà de vivers acreditats. S'haurà 

d'acreditar per part del contractista i viverista l'origen del material de reproducció de les 

espècies per subministrar, exigint que aquest sigui de planta autòctona i a ser possible de 

zones pròximes a la localitat. 

La Direcció Facultativa donarà el vist i plau al compliment de la certificació d'origen i serà 

potestat de la Direcció Facultativa rebutjar les espècies o plantes que no compleixen els 

requisits d'origen. 

La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s'efectuarà d'acord amb 

les exigències de l'espècie, edat de la planta i sistema de transport elegit. 

El transport de les plantes haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre 

totes les mesures necessàries per no deteriorar cap de les seves parts. 
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Per al transport dels exemplars amb contenidor, se'ls disposarà de manera que els 

envasos quedin fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i no es 

produeixin trencaments en llurs parts aèries. 

El contractista haurà de disposar d'un espai preparat com a viver provisional perquè les 

plantes acceptades per la Direcció Facultativa puguin ser ateses correctament entre l'espai de 

temps que duri la seva recepció i la plantació. 

Les característiques d'aquest viver hauran de ser les següents: 

� Disposar d'aigua i sistema de reg 
� Estar completament anivellat i tenir poc pendent (inf. al 10 %) 
� Estar protegit contra furts i atacs d'animals salvatges 
� Disposar ordenadament les unitats de plantació en diferents eres per a cada 

espècie 

Les plantes que no hagin brotat durant la primera època de creixement (primavera o 

tardor) hauran de ser substituïdes i plantades al mateix lloc. 

3.  Execució de les obres de moviment de terres 

3.1. Neteja i esbrossada del terreny 

La neteja i esbrossada del terreny consisteix en netejar les zones que corresponguin 

d'arbres, fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, escombraries, o qualsevol altre 

material inservible o perjudicial, incloent l'extracció de troncs, arrels, etc. així com el 

condicionament i transport de tot el material esmentat. 

Les operacions d'esbrossada i neteja s'estendran a tot l'ample d'ocupació d’excavació de 

la rasa tal i com aquesta zona es defineix al projecte i al marge d'aquesta, només en els llocs a 

on ordeni l'Enginyer Director. 

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

terraplenat de qualsevol classe. L'esbrossada inclourà l'extracció i transport de 10 cm de terra 

vegetal en les àrees destinades a rebre un posterior rebliment o terraplè i la restitució de la 

mateixa en aquelles àrees d'ocupació temporal on calgui. 

Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es conservaran intactes. Del terreny 

natural sobre el que s'haurà d'assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels amb un 

diàmetre superior a 10 cm sigui amb mitjans manuals o mecànics, de tal forma que no quedi 

cap a menys de 30 cm de profunditat per sota de la superfície natural. 

En cas de trobar-se o detectar-se, durant l'execució d'aquests treballs previs, pericons, 

canonades o qualsevol altre element que hagi d'ésser conservat i/o hagi d'ésser objecte de 

reposició posterior aquest haurà d'ésser apropiadament senyalitzat per tal de garantir la seva 

posterior reposició. 

S'amidarà per m2 netejat, amidats sobre la superfície realment desbrossada. L'abonament 

es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de Preus on es recullen dos supòsits: 

1. m2 Esbrossada del terreny amb vegetació arbustiva amb mitjansmecànics i 
càrrega mecànica sobre camió. 
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2. m2 Esbrossada del terreny amb vegetació arborea amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió, i ajudes manuals amb motoserra. 

3.2. Excavació en desmunt 

Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries, per excavar, remoure, 

evacuar i anivellar els materials a la zona del terreny per tal de poder assolir les cotes definides 

al projecte així com les formes en superficie necessàries per encaixar les obres. Es tracta doncs 

d'una excavació a cel obert de dimensions mitjanes que precisarà maquinària de gran 

rendiment i altres medis auxiliars. 

L'excavació s'executarà de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada 

als plànols. 

Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc. hauran de formar sensiblement un 

plànol, refinant-se quantes vegades sigui necessari fins a aconseguir-ho. 

Quan el nivell freàtic es troba per sobre de la línia d'excavació, es prendran les mesures 

oportunes a l'objecte d'evacuar les aigües i que aquestes no danyin a l'excavació. S'aplicarà el 

mateix criteri d'extensió en el temps en les operacions d'esgotament que en el cas d'excavació 

a cel obert. 

Durant l'execució de l'excavació es preveurà la sortida d'aigües pluvials de les superfícies 

planes generades perquè no emmagatzemin a la zona excavada. 

Els preus corresponents són aplicables per a qualsevol tipus de terreny que pugui 

aparèixer, siguin els que siguin els mitjans aplicats. 

Es mesurarà per metres cúbics (m3) que es calcularan com a diferència entre els perfils 

presos abans d'iniciar-se l'obra i els perfils finals. 

L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en els quadres de preus com: 

� M3 Excavació i reposició de terra vegetal amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
� M3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics sense martell trencador, sobre 

material terrós, càrrega i acopi al costat 
� M3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics amb p.p. de Martell trencador, sobre 

material terrós amb presència de roca inferior al 50 
� %,, càrrega i acopi al costat 
� M3 Excavació en desmunt amb mitjans mecànics amb martell trencador, sobre 

material rocós, càrrega i acopi al costat. 

3.3. Excavació en pous i rases 

Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries, per excavar, remoure, 

evacuar i anivellar els materials a la zona compresa en el terreny després de realitzar 

l'excavació a cel obert i el terreny necessari per encaixar l'obra, que no sigui considerat com a 

excavació a cel obert, és a dir, en principi són excavacions de petites dimensions transversals 

que no precisin l'emprament de maquinària de gran rendiment. En qualsevol cas, la 

consideració d'un tipus o d'altre correspondrà a l'Enginyer Director. 

Les superfícies vistes, com talussos, cunetes, etc. hauran de formar sensiblement un 

plànol, refinant-se quantes vegades sigui necessari fins a aconseguir-ho. 
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Quan el nivell freàtic es troba per sobre de la línia d'excavació, es prendran les mesures 

oportunes a l'objecte d'evacuar les aigües i que aquestes no danyin a l'excavació . Els treballs 

d’esgotament s’abonaran apart de l’excavació en pous i rases segons el preu previst al quadre 

del present projecte. 

Durant l'execució de l'excavació es preveurà la sortida d'aigües pluvials perquè no 

emmagatzemin a la zona excavada. A les excavacions en roca, s'utilitzarà la tècnica del pretall 

o similar per formar els plànols límits de l'excavació. 

Els materials sobrants de l'excavació es dipositaran en un abocador, o al lloc de la seva 

utilització. 

Els preus corresponents són aplicables per a qualsevol tipus de terreny que pugui 

aparèixer, siguin els que siguin els mitjans aplicats. 

En general la fondària de càlcul per establir els volums a abonar serà la teórica dels 

plànols o en el seu cas la modificada per ordre de la Direcció d’obra o amb la seva autorització. 

Els talussos laterals de les rases tenen l’objecte de compensar estadísticament el valor 

mig de increment d’amplada necessari des el fons fins a la coronació degut als despreniments i 

al marge de imprecisió de la maquinària durant el procés d’excavació 

Dit increment està associat amb la naturalesa del terreny. 

Tant els talussos per el càlcul com l’amplada del fons de la rasa a aplicar per l’amidament 

es consideren pactats i seran els previstos al projecte independentment del medi mecànic que 

el Contratista utilitzi per a realitzar les excavacions de pous i rases. El Contractista no podrà 

demanar incremements per mesures reals majors, si aquestes no es pacten prèviament a 

l’execució amb la Direcció d’obra per causa justificada. 

Per altra banda, les dimensions reals seran en qualsevol cas les necessàries per a la 

correcta col·locació de les canonades i altres elements. 

L'esgotament i drenatges necessaris seran mesurats i abonats com a sobrepreu a aplicar 

sobre el m3 excavat de perfil teòric sobre plànols . 

L'esgotament s'estendrà des de l'inici de l'excavació fins al moment en què deixi de ser 

necessari per a l'execució de les obres. 

L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en els quadres de preus com: 

� M3 Excavacions en rases i pous amb mitjans mecànics sense martell trencador, sobre 
material terrós, càrrega i acopi al costat de la rasa 

� M3 Excavacions en rases i pous amb mitjans mecànics amb p.p. de martell trencador 
sobre material terrós amb presència de roca inferior al 50 %, càrrega i acopi al costat 
de la rasa 

� M3 Excavacions en rases i pous amb mitjans mecànics de martell trencador, sobre 
material rocós, càrrega i acopi al costat de la rasa. 

� M3 Excavacions en rases i pous amb mitjans manuals, sobre material terrós, càrrega i 
acopi al costat de la rasa 

� M3 Excavacions en rases i pous amb mitjans manuals i martell trencador de mà, sobre 
material rocós, càrrega i acopi al costat de la rasa. 

� M3 Sobrepreu per esgotament d’aigües freàtiques en excavació de rases 
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3.4. Terraplens i rebleniments en rases 

3.4.1. Condicions generals 

Abans d'estendre el material es procedirà a l'esbrossada i extracció de la terra i matèria 

vegetal de tot tipus en la zona que haurà de rebre el terraplè o rebliment i a la compactació al 

92% PN de la fonamentació del mateix o del fons de la rasa. El material de reblert, de qualitat i 

condicions d'humitat previstos en els articles del capítol 218, s'estendrà per capes de gruix 25 

cm, i en tot cas no superior a 30 cm. Els materials a emprar seran de les excavacions i, 

excepcionalment, procedents de préstec. 

3.4.2. Amidament i abonament 

L’amidament i abonament de tots els reblerts es realitzarà per metres cúbics (m3) de 

volum mesurat sobre secció tipus teòrica de plànols independentment de les dimensions reals 

executades, no podent el Contractista demanar increments per majors dimensions si aquestes 

no han estat autoritzades per la Direcció d’obra. 

Es pacta que la secció tipus teòrica compensa estadísticament les fluctuacions en mes o 

en menys respecte a l’execució real. L'abonament es realitzarà aplicant els següents preus 

unitaris: 

� M3 Rebliment, compactació i piconatge de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, acopiat a peu de rasa, estesa i compactació segons P.C.T, 
mesurat sobre perfil teòric. 

� M3 Rebliment, compactació i piconatge de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de prèstec, acopiat a peu de rasa, estesa i compactació segons P.C.T, 
mesurat sobre perfil teòric. 

� M3 Rebliment i piçonatge de zona al voltant de la canonada amb sorra, en tongades de 
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, mesurat sobre perfil 
teòric. 

� M3 Rebliment i piconatge de zona al voltant de la canonada amb material granular 
inferior a 25 mm, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a 
compactar, mesurat sobre perfil teòric. 

� M3 Rebliment manual, inclòs transport amb carretó de mà, i piconatge de zona al 
voltant de la canonada, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per 
a compactar, mesurat sobre perfil teòric 

� M3 Formació de base d’assentament amb sorra per a canonades de sanejament, 
mesurat sobre perfil teòric. 

4.  Execució d’obres de fàbrica 

4.1. Armadures d’hacer per formigó armat 

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

d'acer que es col·loquen a l’interior de la massa de formigó, per ajudar aquest a resistir els 

esforços a que és sotmès. 

4.1.2. Materials 

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

material a emprar serà de 1ª qualitat amb marca de qualitat indeleble, estampada a les 
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pròpies barres d'acer. Hauran de complir totes les condicions establertes pels acers en la 

Instrucció pel Projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

4.1.3. Execució de les Obres 

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

d'ésser necessària la seva neteja, s'utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la mateixa 

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

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

distància a l'encofrat, de forma que quedi impedit de tot moviment d'aquelles durant 

l'abocament i compactació del formigó i permetent a aquest, embolicar-les sense deixar 

cavitats. 

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

l'extradós de plaques, lloses o voladissos per evitar el seu descens. 

Les distàncies de separació, recobriments, entroncaments, etc. compliran amb el disposat 

en la EHE-98. 

Abans de procedir al formigonat el Contractista haurà d’haver avisat a la Direcció de 

l’Obra amb antelació per a què aquesta pugui efectuar les revisions que cregui oportunes en 

quant a col·locació d'armadures. 

4.1.4. Amidament i Abonament 

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg), realment col·locats, deduïts dels 

plànols de construcció. 

La longitud de les barres realment col·locades es multiplicarà pel pes teòric unitarii el seu 

abonament es realitzarà segons el preu que apareix en els quadres de preus com: 

Kg. Acer en barres corrugades B-500 S de límit elàstic 5100 kp/cm2de D 16 mm, 
com a màxim, per a armadures. 

4.2. Obres de formigó in situ 

Es defineixen com a obres de formigó in situ aquelles en les quals s'utilitza com a material 

fonamental el formigó en massa col·locat directament a l'obra sobre el terreny en forma de 

soleres o lloses o en motlles confinats per encofrats, reforçat o no amb les armadures 

metàl·liques corresponents que absorbeixen, convenientment disposades, els esforços de 

tracció, que el formigó, per sí sol, no podria resistir-ho. En cas de no emprar reforços d'acer es 

parla de formigó en massa. La seva execució inclou les operacions següents: 

� Fabricació del formigó. 
� Transport del formigó. 
� Posada en obra del formigó. 
� Compactació del formigó. 
� Curat del formigó. 

Per a la posta en obra del formigó, com a norma general, no haurà de transcórrer més 

d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó i la seva posta en obra i compactació. El Director 

de l'Obra podrà modificar aquest termini si s'empren materials o addicions especials, podent-
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se augmentar aquest termini, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació 

de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i temperatura. 

La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que sempre l'extrem de la 

màniga no sigui situat a més de tres metres (3 m) del punt d'aplicació i que el volum del 

formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a dos-cents litres (200 l.). En lloses, l'estesa 

del formigó s'executarà de forma que l'avanç es realitzi en tot el seu gruix. Les capes de 

formigó de neteja es deixaran a cota i s'allisarà la seva superfície. 

En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva 

alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la lletada 

escorri al llarg de l'encofrat. 

En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos 

metres d'alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament la massa, perquè no quedi aire 

aprisonat i vagi assentant uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en 

ells s'executin d'un modus continu, es deixaran transcórrer, al menys dues hores (2 h) abans de 

procedir a construir els indicats elements horitzontals, a fi de que el formigó dels pilars hagi 

assentat definitivament. 

En el cas de la solera sobre la qual descansen les peces prefabricades s'haurà de preveure 

una petita inclinació en direcció a l'eix del canal de la superfície en contacte directe amb les 

peces per aconseguir una millor col·locació del morter d'assentament. En la solera del canal, la 

rasant de formigó es deixarà perfectament a cota i la superfície es reglejarà anivellant-la amb  

La compactació dels formigons col·locats s'executarà amb igual o major intensitat que 

l'emprada en la fabricació de la proveta d'assaig de la fórmula de treball. 

La compactació es continuarà, especialment juntament als paraments i cantonades de 

l'encofrat, fins eliminar els possibles forats i aconseguir que la pasta surti a la superfície. 

El piconament s'efectuarà normalment al front de la massa. La compactació de formigons 

i del formigó emprat en l'execució de peces prefabricades haurà de realitzar-se per vibració. 

Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa, 

sense que es produeixin segregacions locals. Si s'empren vibradors de superfícies s'aplicaran 

movent-los lentament, de forma que la superfície del formigó quedi totalment humida. 

Si s'empren vibradors interns, hauran de submergir-se longitudinalment en la tongada, de 

forma que la seva punta penetri en la tongada subjacent i retirar-se també longitudinalment, 

sense desplaçar-los transversalment mentre siguin submergits al formigó. L'agulla s'introduirà i 

retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se a aquest efecte, que no se superin els 

deu centímetros per segon (10 cm/s). 

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a setantacinc 

centímetres (75 cm) i serà l'adequada per produir en tota la superfície de massa vibrada una 

humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs 

punts molt de temps. No s'introduirà el vibrador a menys de deu centímetres (10 cm) de la 

paret de l'encofrat. 

Si s'aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no 

s'introduirà a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 
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S'autoritzarà l'ús de vibradors fermament ancorats als motlles. Si s'avaria un o més dels 

vibradors emprats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme del formigonat i/o 

el Contractista procedirà a una compactació per piconament suficient per acabar l'element que 

s'estigui formigonant no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagin 

reparat osuspès els vibradors avariats. 

Si s'empren vibradors interns, haurà de donar-se la darrera passada de forma que l'agulla 

no toqui les armadures. 

Durant el primer període d'enduriment, se sotmetrà al formigó a un procés d'enduriment 

per reg, que es prolongarà al llarg del termini que, a l'efecte, fixin les Prescripcions Tècniques 

Particulars o, en el seu defecte, el Director de l'Obra, segons el tipus de ciment emprat i les 

condicions climatològiques del lloc. 

En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó, i evitar-se totes les causes 

externes, com sobrecàrregues o vibracions, que puguin provocar la fissuració de l'element 

formigonat. Una vegada endurit el formigó es mantindran humides les superfícies, mitjançant 

arpilleres, esteres de palla o altres teixits anàlegs d'alt poder de retenció d'humitat, durant tres 

dies (3 d) si el conglomerat emprat fos ciments Pòrtland P-450, augmentant-se aquest termini 

en el cas que el ciment emprat fos d'enduriment més lent. 

L'enduriment per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superficie 

mitjançant recobriments plàstics o altre tractament especial sempre que tals mètodes 

ofereixin les garanties necessàries per evitar la manca d'aigua lliure en el formigó durant el 

primer període d'enduriment. 

Si no es prescriu altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que han de presentar els 

paràmetres plans, mesurats respecte d'una regla de tres metres (3 m) de longitud, aplicada en 

qualsevol direcció, serà la següent:  

� Superfícies vistes: cinc mil·límetres (9 mm). 

� Superfícies ocultes: vint-i-cinc mil·límetres (25 mm). 

El formigonat se suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que, dintre de 

les quaranta-vuit hores (48 h) següents, la temperatura ambient pot baixar per sota dels zero 

graus centígrads (0° C) 

Les temperatures esmentades podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C) quan es 

tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó 

mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred, amb gruix tal que pugui 

assegurar-se que l'acció de la gelada no afectarà al formigó recent construït, i de forma que la 

temperatura de la seva superfície no baixi d'un grau centígrad sota zero (-1° C). 

Les prescripcions anteriors seran aplicables al cas en el que s'empri, ciment Pòrtland. Si 

s'utilitza ciment siderúrgic o puzolànic, les temperatures esmentade hauran d'augmentar-se en 

cinc graus centígrads (5° C). 

Amb formigons de ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos primers 

paràgraf d'aquest article, podran rebaixar-se en tres graus centígrads (3° C), si s'utilitza una 

addicció que porti clorur càlcic. La utilització d'additius anticongelants haurà de ser autoritzada 

per la Direcció d'Obra. 
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Si no pot garantir-se l'eficàcia de les mesures adoptades per evitar que la gelad afecti al 

formigó, es realitzaran els assaigs necessaris per comprovar les resistències assolides, 

adoptant-se, en el seu cas, les mesures que dicti el Director de l'Obra. 

El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptantse les 

mesures necessàries per evitar l'entrada d'aigua a les masses de formigó fresc. Eventualment, 

la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà d'ésser aprovada pel Director de 

l'Obra. 

Es comprovarà sistemàticament la qualitat del formigó posat en obra, moldejantse amb 

ell les provetes, previstes en el plà de control de qualitat de l’obra. 

Si la resistència característica del formigó de les provetes corresponents no arriba a 

l'especificada en les Prescripcions Tècniques Particulars, s'extrauran directament provetes dels 

elements afectats, sempre que dita extracció no comprometi l'estabilitat o resistència de dits 

elements. 

Assajades dites provetes, es calcularà la resistència real del formigó col·locat endurit. Si 

l'Enginyer Director ho autoritza, es podran emprar mètodes d'auscultació dinàmica i altres 

sancionats suficientment per l'experiència. Si la resistència característica així determinada 

segueix sent inferior a l'especificada, l'Enginyer Director adoptarà les mesures previstes a la 

norma EHE segons cregui convenient. El formigó en massa i el formigó armat s'amidarà per la 

cubicació que resulti de les dimensions dels plànols constructius. 

S'abonaran als preus que figuren en els quadres de preu com: 

� M3 Formigó HM-15 fabricat en planta i abocat amb canaleta o cubilot 
� M2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de 

neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base s’assentament, estesa i 
esquerdejat., 

� M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIA, de consistencia tova i 
grandària màx. De granulat 20 mm, abocat amb canaleta o cubilot. 

� M3 Formigó HM-25 fabricat in situ a l’obra i abocat amb canaleta o cubilot 
� M3 Formigó HM-20 fabricat in situ a l’obra i abocat amb canaleta o cubilot 
� M3 Formigó per a murs HA-25/B/20/IIA de consistència tova i grandària màx. De 

granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot. 
� M3 Formigó per a murs HA-35/B/20/IIA de consistència tova i grandària màx. De 

granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot. 
� S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, 

transport, posada en obra en les condicions descrites, compactació, execució de 
juntures i curat del formigó. 

Els preus inclouen també l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les 

superfícies no encofrades. 

4.3. Encofrats 

Es defineix com a obra d'encofrat les consistents en l'execució i desmuntatge de les caixes 

destinades a modelar els formigons, morters o similars. La seva execució inclou les operacions 

següents: 

� Construcció i muntatge. 
� Desencofrat. 
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Els materials a utilitzar pels encofrats seran metàl·lics o de fusta. En el cas de formigons 

vistos l'encofrat serà de fusta, ribotada, encadellada i regruixada. La fusta serà exempta 

d'esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa o 

textura. 

Contindrà el menor número possible de nusos i en cas d'existir el diàmetre dels nusos, 

serà inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta seran 

rectes i no regirades, paral·leles a la major dimensió de la peça. 

S'autoritza l'ús de tècniques i tipus especials d'encofrat sancionats per la pràctica. 

Tant les superfícies de l'encofrat com els productes que a elles s'apliquin, no hauran de 

contenir substàncies perjudicials pel formigó. Per facilitar l'encofrat serà obligatori l'ús d'un 

desencofrant. Les superfícies corbes dels trams de canal en corba s'hauran d'encofrar amb 

encofrats de directriu corba. En cap cas es permetrà l'encofrat de les esmentades superfícies 

aproximant la corba amb una poligonal si no és amb l'autorització expressa de l'Enginyer 

Director. 

El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit i assolida a la resistència 

mínima necessària pel formigó. En qualsevol cas serà el Director de l'Obra qui marqui el temps 

de desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar. 

L'encofrat emprat en les obres de formigó armat i/o en massa s'abonarà per m² de 

superfície de formigó realment encofrada descomptant els forats de dimensions més grans de 

0,50 m x 0,50 m, segons els preus que a continuació s'indiquen. Els preus inclouen l'encofrat i 

desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització dels forats deixats al formigó per a la 

subjecció dels pannells i tots els medis auxiliars necessaris per a la correcta execució de les 

obres com ara, maquinària auxiliar, separadors, líquid de curat, desencofrant, etc. ... 

� M2 Encofrat pla de soleres i cimentacions amb taulers de fusta, inclosos puntals i 
desencofrat. 

� M2 Encofrat a una cara amb plafons metàl.lics, per a murs de base rectilinia i 
estructura de suport per a una alçaria de treball <= 3 M. 

� M2 Encofrat a dos cares amb plafons metàl.lics, per a murs de base rectilinia i 
estructura de suport per a una alçaria de treball <= 3 M. 

� M2 Encofrat a una cara amb plafons metàl.lics, per a murs de base rectilinia i 
estructura de suport per a una alçaria de treball de 3 a 6 m 

� M2 Encofrat a dos cares amb plafons metàl.lics, per a murs de base rectilinia i 
estructura de suport per a una alçaria de treball de 3 a 6 m 

5. Execució de conduccions 

5.1. Pous de registre 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

� Els materials i operacions necessàries per a la realització dels pous de registre, 
inclosos la solera, les parets d'obra, els pates, les parets i reduccions 
prefabricades i la tapa. 

� La neteja i manteniment del pou fins l’acabament de l’obra 
� Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a 

la correcta execució d’aquesta unitat d’obra 
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Tots els materials se sotmetran a l'aprovació de l'Enginyer Director i hauran de complir el 

que sobre ells s'indica en el capítol 2 del present Plec. 

La solera serà de formigó HM-15 en massa i s'ajustarà a les dimensions i característiques 

definides als plànols. L'execució de la solera es farà sense la presència d'aigua freàtica o de 

pluja, no es permès el formigonat de la mateixa contra el terreny, previ repàs i sanejat de les 

parets. 

Les parets del pou fins per sobre de la generatriu superior del tub seran de formigó en 

masa HM15 segons plànols de projecte mitjançant l’ús d’un encofrat específic. 

La forma i dimensions de les parets dels pous de registre s’ajustaran a les dimensions 

indicades als Plànols. 

Les parets prefabricades estaran construïdes per anelles de formigó recolzades a sobre 

d’un element resistent, quedant aplomades les peces col·locades i els junts. El nivell de 

coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa sobresortint entre 30 i 50 cm 

del terreny en les zones de camps agrícoles i enrasades a la cota del ferm en zones urbanes 

pavimentades. La superficie interior ha de ser llisa i estanca, essent les toleràncies d’execució 

de 10 mm en l’aplomat i de 5 mm en més o en menys per la secció interior del pou. La 

col·locació de les peces s’ha de realitzar sense que les peces rebin cops. Es tindrà cura especial 

en què el pou quedi ben assentat tant en la base com els reblerts laterals, perquè no es 

produeixin efectes tallants superiors als límits elàstics de les conduccions. 

Les connexions dels tubs es realitzaran a les cotes, de manera que els extrems dels 

conductes coincideixin amb les cares laterals dels pous de registre, en el cas que aquests no 

siguin passants. En cas que ho siguin, s’ajustarà la cota i  l’emplaçament dels punts d’entrada i 

sortida de forma que l’angle girat per la conducció no sigui mai superior a dos (2) graus 

sexagesimals. 

Els pates s’ajustaran perfectament al cos de l’obra. Els pous de registre s’amidaran per 

unitat (ut) fins a una alçaria màxima de 2 m. En el preu es consideren inclosos tots els materials 

i operacions necessaris per a un perfecte acabat de la unitat, a judici de l’Enginyer Director. El 

pou de registre se certificarà quan estigui completament executat no podent-se certificar un 

pou no sencer. 

En el preu del pou de registre no s’inclou la tapa de fundició dúctil que es comptarà com a 

unitat a part. 

En pous d’alçaria superior a 2 m s’aplicarà un suplmenent mesurat per ml d’excés 

d’alçaria respecte els 2 m. Els preus a aplicar figuren al Quadre de Preus i són: 

� u Pou de registre de D 120 cm, de 2,00 m d’alçaria, inclòs part proporcional de base de 
formigó H-150, anell d’entroncament amb tubs, con superior, graons i juntes 
d’estanqueitat, segons plànols. u Pou de registre de D 100 cm, de 2,00 m d’alçaria, inclòs 
part proporcional de base de formigó H-150, anell d’entroncament amb tubs, con 
superior, graons i juntes d’estanqueitat, segons plànols. 

� Ml Suplement per major alçaria de 2 m de pou de registre de D 120 cm, amb anells 
prefabricats de formigó, inclòs p.p de graons. 

� Ml Suplement per major alçaria de 2 m de pou de registre de D 100 cm, amb anells 
prefabricats de formigó, inclòs p.p de graons. 
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� U. Subministre i col·locació de marc i tapa de 60 cm de fundició dúctil per a càrrega de 
ruptura de 40 tm i pestell de seguretat. 

� u Pericó de 40 x 40 amb parets de 15 cm de mao calat arrebossat amb morter i solera de 
formigó hm 20, sobre llit de sorra, incloent bastiment i tapa de fundició. 

� U Pericó de 60 x 60 amb parets de 15 cm de mao calat arrebossat amb morter i solera de 
formigó hm 20, sobre llit de sorra, incloent bastiment i tapa de fundició. 

5.2. Tubs, canonades, colzes i d’altres 

En aquest capítol s’inclouen totes les canonades i els elements de muntatge fabricats en 

PE rígid o tou indispensables pel normal funcionament de les instal·lacions. 

5.2.1. Impulsions. 

S’utilitzarà PE rígid d’alta densitat no plastificat com a matèria primera en la seva 

fabricació excepte als maniguets que serà PE no rígid. 

S’entén com a PEAD la molècula de polietilè de major pes molecular. Podrà contenir altres 

components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment 

de recepció en obra seran els de la taula següent: 

El gruix dels tubs serà el necessari per acomplir amb totes les condicions d’aquest Plec. No 

obstant això, no es permetran canonades amb gruixos menors dels que s’indiquen en el 

quadre adjunt. 

� Diàmetre nominal (mm) 90 100 125 140 
� Gruix de paret (mm) 5,4 6,6 7,4 7 

No s’admetran variacions de gruix superiors al 5 % dels que figurin en els catàlegs del 

fabricant. La desviació màxima admissible pel diàmetre interior serà de ± 5 mm. 

La unió dels successius tubs es realitza mitjançant un fitting que s’introdueix en els dos 

tubs a unir. A continuació s’acosten els dos tubs fins quedar encarades les seves seccions. 

La superfície exterior del fitting i les interiors dels tubs, que tenen un contacte continu en 

tot el seu perímetre, portarà el corresponent producte (poliuretà) que garanteixi el seu 

enganxat aconseguint-se així la total estanqueïtat de la unió. Igualment serà admissible les 

unions per soldadura a testa entre els dos tubs a unir. 

La canonada de PE ha de superar l’especificat en la Norma UNE 53114 en tot el que es 

refereix a l’estanqueïtat de junts, és a dir, provat el junt a una pressió interior d’aigua d’1 

kg/cm² a la temperatura de 20 °C. 

Segons el punt 3.2.2. de la Norma ISO 527, no podrà trencar-se un tub de PE en sotmetre’l 

a una pressió d’1.6 Mpa durant una hora, i a 20 °C de temperatura. 

El tub es fabricarà a partir d’una banda nervada del material esmentat anteriorment, les 

vores de la qual estan conformades per ésser enganxades. La banda s’enrotlla helicoïdalment 

formant un tub del diàmetre, efectua l’encaix de les vores de la banda i aplica sobre aquestes 

un polimeritzador que actua com a soldadura química. 

Les canonades i accessoris, així com material de junts, hauran d’inspeccionarse en origen. 
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Pel transport, càrrega i descàrrega només es permetran els suports i equips que no danyin 

als tubs. Amb baixes temperatures i gelades s’adoptaran precaucions especials. Durant 

l’emmagatzematge, els tubs de PE es col·locaran de manera que quedin suportats 

pràcticament en tota la seva longitud i es protegiran de les radiacions solars. 

No han de transcórrer més de vuit dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació de la 

canonada. 

En cas de terrenys de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible efectuar amb 

més termini l’obertura de les rases, s’haurà de deixar sense excavar uns vint centímetres sobre 

la rasant de la solera per realitzar la seva finalització en el termini anterior esmentat. 

S’inspeccionaran els tubs i els seus accessoris abans de baixar-los a la rasa. En el cas de 

comprovar l’existència de defectes, els tubs que els presentin seran rebutjats. Els materials 

acumulats en l’interior seran retirats abans de la seva col·locació en la rasa. 

La manera de procedir per introduir els tubs en les rases serà manual o mitjançant corda 

sempre que el seu pes sigui inferior a 75 kg. Si el pes fos superior o les circumstàncies ho 

aconsellen, s’ajudarà amb trípodes i diferencials. 

Les canonades no podran instal·lar-se de manera tal que el contacte o recolzament sigui 

puntual o una línia de suport. S’empraran els separadors necessaris amb la missió d’assegurar 

una distribució de les pressions de contacte que no afecten a la integritat de la conducció. 

En el cas de rases amb pendents en les seves rasants superiors al deu per cent: la 

canonada es col·locarà en sentit ascendent, sempre que sigui possible, si no fos així, es 

prendran les precaucions pertinents per evitar el lliscament dels tubs. 

Generalment no es col·locaran més de cent (100) metres de canonada sense procedir al 

reblert, al menys parcial de la rasa, per protegir-los, en el possible, dels cops, variacions de 

temperatura, radiacions solars i evitar la possible flotació de la canonada en cas d’inundació de 

la rasa. Sempre que sigui possible i per evitar la dita flotació, la rasa tindrà l’oportú desguàs. 

Cada vegada que s’interrompi la col·locació de la canonada es taponaran els extrems 

lliures i les parts corresponents als junts es mantindran netes i protegides. 

Després de col·locada la canonada, es continuarà el rebliment de la rasa envoltant a la 

canonada amb sorra per damunt de la generatriu exterior superior de la canonada, tal i com 

s’indica als plànols, complint les especificacions que es recullen en ells. El rebliment de les 

terres serà realitzat d’acord amb el descrit a l’article de Rebliments. 

Dintre de les rases per allotjament de canonades de sanejament per impulsió es 

diferencien les següents zones: 

a) Zona de recolzament de la canonada: S’entén per zona de recolzament de la 
canonada a la part de la rasa compresa entre el pla format pel fons de la pròpia 
excavació i un pla paral·lel en aquest darrer situat deu o quinze (10 o 15) centímetres 
per damunt de la generatriu superior exterior de la canonada. Dintre d’aquesta zona 
al mateix temps es diferencien dues subzones: 
� a.1. Bressol de recolzament. Es designa com a bressol de recolzament a la zona 

de la rasa compresa entre el fons de l’excavació i el pla paral·lel al mateix que 
intersecta a la canonada segons l’angle de recolzament projectat (en aquest 
cas zero graus). 
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� a2. Recobriment de protecció. S’entén per recobriment de protecció la zona de 
la rasa compresa entre el bressol de recolzament descrit anteriorment i el pla 
paral·lel al fons de l’excavació situat a dotze o quinze (12 ó 15) centímetres per 

damunt de la generatriu superior exterior de la canonada. 
b) Zona de cobriment: Es defineix com a zona de cobriment aquella part de la rasa 

compresa entre el pla paral·lel al fons de l’excavació situat dotze o quinze 
centímetres per damunt de la canonada i la superfície del terreny, terraplè, o part 
inferior del ferm en cas de zones pavimentades. 

Quan l’excavació s’efectuï en carrers, voreres o sota paviments permanents, el rebliment 

de la zona de cobriment de la rasa haurà d’efectuar-se de manera tal que quedi el material 

suficientment compactat en tots els nivells per evitar assentaments posteriors. 

Es prendran les precaucions oportunes perquè en caure els materials de rebliment en la 

rasa no es produeixin danys en els tubs. 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud (ml) de la sevageneratriu. A dit 

amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent segons el tipus idiàmetre de la canonada. 

L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, la preparació de la superfície 

d’assentament i la col·locació dels tubs amb les pertinents unions. El material d’assentament o 

solera de formigó, l’excavació i el recobriment de formigó d’executar-se, no seran 

d’abonament independent. L’abonament de les conduccions de PE es realitzarà per metres 

lineals segons el preu que figura al quadre de preus per a: 

� M Tub de polietilè de densitat alta de 90 mm de DN i 10 Bar de PN, segons Norma UNE 
53-131-90 soldat i col·locat al fons de la rasa. 

� M Tub de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 10 Bar de PN, segons Norma 
UNE 53-131-90 soldat i col·locat al fons de la rasa. 

� M Tub de polietilè de densitat alta de125 mm de DN i 10 Bar de PN, segons Norma UNE 
53-131-90 soldat i col·locat al fons de la rasa. 

� M Tub de polietilè de densitat alta de 140 mm de DN i 10 Bar de PN, segons Norma 
UNE 53-131-90 soldat i col·locat al fons de la rasa. 

� M Tub de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 10 Bar de PN, segons Norma 
UNE 53-131-90 soldat i col·locat al fons de la rasa. 

� M Tub de polietilè de densitat alta de 200 mm de DN i 10 Bar de PN segons Norma UNE 
53-131-90 soldat i col·locat al fons de la rasa. 

� M Tub de polietilè de densitat alta de 250 mm de DN i 10 Bar de PN, segons Norma 
UNE 53-131-90 soldat i col·locat al fons de la rasa. 

� M Tub de polietilè de densitat alta de 300 mm de DN i 10 Bar de PN, segons Norma 
UNE 53-131-90 soldat i col·locat al fons de la rasa. 

6. Descripció de proves i assaigs de reconeixement i funcionament 

6.1. Dels moviments de terres, drenatges i ferms  

6.1.1. Reomplat i terraplens 

Materials 

Sols utilitzables en reomplenats i terraplens s'utilitzaran, com a mínim, per cada 10.000 

m3, els següents assaigs: 
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- Un (1) índex CBR en laboratori segons NLT-111/78 

- Dos (2) proctors segons NLT-107/72 

- Dos (2) continguts d'humitat segons NLT-102/72 

- Dos (2) límits d'Attenberg segons NLT-105/72 i NLT-106/72 

- Dos (2) continguts de matèria orgànica segons NLT-117/72 

- Dos (2) material que passa pel tamís 0,080 UNE, segons NLT-152/72. 

Execució 

Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col.locada es realitzaran els següents assaigs: 

- Tres (3) densitats "in situ", segons NLT-109/72, incloent determinació d'humitat. 

6.1.2. Reompliments de material filtrant 

Materials 

Per cada 10.000 m3 de material filtre: 

- Dos (2) granulometries per tamisat segons NLT-104/72 

- Dos (2) equivalents de sorra segons NLT-113/72 

- Dos (2) resistències al desgast segons NLT-149/72 

- Un (1) proctor segons NLT-107/72. 

Execució 

Per cada 1.000 m3 o fracció de material col·locat: Dos (2) densitats "in situ", segons NLT-

104/72, incloent determinació d'humitat. 

6.1.3. Sub-bases granulars 

Materials 

Per cada 10.000 m3 de material: 

- Una (1) resistència al desgast, segons NLT-149/72 

- Cinc (5) granulometries per tamisat, segons NLT-104/72 

- Un (1) índex CBR en laboratori, segons NLT-111/72 

- Cinc (5) equivalents de sorra, segons NLT-113/72 

- Cinc (5) límits d'Attenberg segons NLT-105/72 i NLT-106/72 

- Dos (2) proctors modificats, segons NLT-108/72. 

Execució 

Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col.locada: densitat "in situ" segons NLT109/72, 

incloent determinació d'humitat. 

6.1.4. Tot-ú artificial 

Materials 

Per cada 10.000 m3 de material: 

- Una (1) resistència al desgast, segons NLT-149/72 

- Cinc (5) granulometries per tamisat, segons NLT-104/72 
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- Un (1) CBR en laboratori, segons NLT-111/72 

- Cinc (5) equivalents de sorra, segons NLT-113/72 

- Cinc (5) límits d'Attenberg, segons NLT-105/72 i NLT-106/72 

- Dos (2) proctors modificats, segons NLT-108/72. 

Execució 

Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col·locada: Densitat "in situ", segons NLT-109/72, 

incloent determinació d'humitat. 

6.1.5. Sols estabilitzats amb ciment 

Materials 

Per cada 10.000 m3 de sol a estabilitzar: 

- Tres (3) granulometries per tamisat, segons NLT-104/72 

- Dos (2) límits líquids, segons NLT-105/72 

- Dos (2) límits plàstics, segons NLT-106/72 

- Dos (2) continguts de sulfats solubles segons NLT-120/72 

- Un (1) densitat màxima i humitat òptima de la mescla de sol-ciment segons 

- NLT-301/72 

- Un (1) proctor segons NLT-107/72. 

Al ciment se li faran els assaigs especificats en el punt "les obres de formigó ® materials, 

menys una vegada durant l'execució. 

Execució 

Per cada 1.000 m3 de sol estabilitzat: 

- Sis (6) resistències a compressió simple a 7 dies, segons NLT-305/72 

- Quatre (4) densitats "in situ", segons NLT-109/72, incloent determinació 

d'humitat. 

- Un (1) CBR als 7 dies, en laboratori, segons NLT-107/72. 

6.1.6. Grava 

Materials 

Per cada 10.000 m3 d'àrids: 

- Una (1) resistència al desgast segons NLT-149/72 

- Tres (3) granulometries per tamisat segons NLT-104/72 

- Dos (2) equivalents de sorra, segons NLT-113/72 

- Dos (2) límits d'Attenberg segons NLT-105/72 i NLT-106/72 

- Dos (2) continguts de matèria orgànica segons NLT-117/72 

- Un (1) contingut sulfats solubles segons NLT-120/72 

- Un (1) proporció de terrons d'argila segons UNE 7133 

- Dos (2) proctors modificats segons NLT-108/72. 

Execució 

Per cada 1.000 m3 de grava-ciment: 
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- Sis (6) resistències de provetes fabricades segons NLT-310/75 

- Quatre (4) densitats "in situ", segons NLT-109/72, incloent determinació 

d'humitat. 

6.1.7. Mescles bituminoses en calent 

Materials 

Per a cada 500 m3 o fracció d'àrid gruixut: 

- Una (1) resistència al desgast, segons NLT-149/72 

- Tres (3) granulometries per tamisat segons NLT-104/72 

- Un (1) poliment accelerat segons NLT-174/72 

- Una (1) adherència, segons NLT-166/75 

Per a cada 500 m3 o fracció d'àrid fi, igual que l'àrid gruixut 

Per a cada 100 m3 de filler: 

- Dos (2) granulometries per tamisat, segons NLT-104/72 

- Un (1) densitat aparent, segons NLT-176/74 

- Un (1) coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

- Per a cada 500 m3 de mescla d'àrids: 

- Dos (2) equivalents de sorra, segons NLT-113/72 

- Dos (2) granulometries per tamisat, segons NLT-104/72 

- Dos (2) temperatures d'àrids i lligaments a l'entrada i sortida del mesclador. 

Per cada 50 Tn de betum asfàltic: 

- Un (1) contingut d'aigua, segons NLT-123/72 

- Una (1) penetració, segons NLT-124/72 

- Una (1) ductibilitat, segons NLT-126/72 

- Una (1) solubilitat en tricloroetilè, segons NLT-130/72. 

Execució 

Per cada 1.000 m3 de mescla: 

- Sis (6) assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons 

mètode Marshall NLT-159/75. 

6.1.8. Regatges d'imprimació 

Materials 

Per a cada 25 Tn o fracció de betum: 

- Un (1) contingut d'aigua segons NLT-123/72 

- Un (1) viscositat Saybolt Furol segons NLT-133/72 

- Un (1) destil·lació segons NLT-134/72 

- Un (1) penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124/72. 

- Per a cada 50 m3 o fracció d'àrid emprat: 

- Dos (2) granulometries per tamisat segons NLT-104/72 

- Dos (2) continguts d'humitat segons NLT-103/72 
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Execució 

- Control de temperatura del lligant 

6.1.9. Regatges d'adherència 

Materials 

Per a cada 25 Tn o fracció de betum: 

- Un (1) contingut d'aigua segons NLT-123/72 

- Un (1) viscositat Saybolt Furol segons NLT-133/72 

- Un (1) destil.lació segons NLT-134/72 

- Un (1) penetració sobre el residu de destil.lació segons NLT-124/72. 

Execució 

Control de temperatura del lligant 

6.1.10. Paviments de formigó 

Es realitzaran els assaigs previs i característics previstos en l'article 550.5 del PG-3/75. 

6.1.11. Voreres 

Materials 

Per a cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 

- Absorció d'aigua segons UNE 7008 

- Una (1) geladicitat segons UNE 7023 

- Una (1) resistència al desgast segons UNE 7015 

- Una (1) resistència a la flexió segons UNE 7034. 

6.2. De les obres de formigó 

6.2.1. Materials 

Ciment 

La presºa de mostres es realitzarà segons s'especifica en l'article 5 del Plec Prescripcions 

Tècniques Generals per la recepció de ciments (RC-75). Assaigs abans de començar el 

formigonat o si canvien les condicions de subministrament: 

- Finura de molgut segons 6.1. de RC-75. 

- Principi i final d'espessiment segons 6.3. de RC-75 

- Expansió segons 6.4. o 6.5. de RC-75. 

- Resistència mecànica segons t.6.1. de RC-75 

- Pèrdua al foc segons 8.2. de RC-75 

- Residu insoluble segons 8.3.1. ó 8.3.2. de RC-75. 

Assaigs durant el formigonat: Es realitzaran una vegada cada tres mesos i, com a mínim, 

tres vegades durant l'execució de l'obra. Els assaigs són els mateixos que els establerts per 

abans de començar el formigonat. El Director d'Obra podrà substituir els assaigs previs al 
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formigonat pel certificat d'assaigs tramès pel fabricant i corresponent a la partida que es va a 

utilitzar. 

Aigua de pastar 

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs 

abans de començar les obres, sinó es tenen antecedents de l'aigua que s'anirà a utilitzar i quan 

es modifiquin les condicions de subministrament. Els assaigs a realitzar són els prescrits en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Àrids 

Abans de començar el formigonat, quan siguin canviades les condicions de 

subministrament i, com a mínim cada 500 m3 de formigó posat en obra, s'hauran de realitzar 

els següents assaigs: 

- Granulometria dels diferents tipus d'àrids utilitzats en la mescla segons UNE 

7.139 

- Assaigs previstos en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

- Acers per armadures de formigó armat 

Es realitzaran els assaigs especificats en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). A 

judici del Director d'Obra poden substituir-se parcial o totalment els assaigs pels corresponents 

certificats presentats pel fabricant. 

6.2.2. Execució 

Assaigs previs i característiques 

Amb caràcter preceptiu, es realitzaran els assaigs previstos en la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

Assaigs de control 

Es realitzaran sobre provetes executades en obra i conservades i trencades segons 

normes UNE 7.240 i 7.242. Es regiran aquests assaigs segons l'especificat en la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE). Es realitzaran un mínim d'una sèrie de quatre provetes cada 50 

m3 de formigó posat en obra per trencar a 7 i 28 dies i una sèrie de sis provetes cada 50 m3 

per trencar a 7, 28 i 60 dies, amb el fi d'estudiar l'evolució de la resistència obtinguda. 

6.3. Dels elements metàl·lics 

6.3.1. Materials 

Acers per estructures 

Serà suficient per recepció del material l'anàlisi química de colada facilitada pel fabricant. 

En quant a assaigs mecànics, presa de mostres, mètodes d'assaig, etc., es regirà cada acer 

d'acord al que prescriu la norma UNE que li sigui d'aplicació. A judici del Director d'Obra, 

aquests assaigs mecànics poden substituir-se pels corresponents certificats presentats pel 

fabricant. 

Acer inoxidable 
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Les condicions de subministrament seran les especificades en la norma UNE 36.016, punts 

7, 8 i 9. 

Per l'anàlisi química del material, serà suficient el facilitat pel fabricant. A judici del 

Director d'Obra, els assaigs mecànics poden substituir-se pels corresponents certificats 

presentats pel fabricant. 

Fossa gris 

Les condicions de subministrament es regiran per la norma UNE 36.111, punt 6. 

Per l'anàlisi química serà suficient la facilitada pel fabricant. A judici del Director d'Obra, 

poden substituir-se parcial o totalment els assaigs mecànics pels corresponents certificats 

presentats pel fabricant. 

6.3.2. Execució 

Unions soldades 

El control de qualitat de les unions soldades es regirà per norma UNE 14.011. 

Es radiografiarà un mínim del 5% dels cordons executats en obra. No s'admetran 

soldadures qualificades amb qualitat inferior a 3, segons UNE 14.011. En funció de la missió 

recomanada a la soldadura, el PBTP o el projecte de construcció, exigirà una qualitat superior a 

la mínima requerida en aquest apartat. 

Unions reblonades i cargolades 

La presa de mostres i provés a realitzar seran les especificades en les normes MV-105, 

MV-106 i MV-107, amb les condicions d'execució exigides en la norma MV-104. 

6.4. De les obres d'edificació 

6.4.1. Formigons i morters 

Els assaigs de materials es realitzaran d'acord amb el criteri adoptat a l'apartat 6.2. 

d'aquest Plec. Els assaigs de formigons es regiran segons especifica l'apartat 6.2. d'aquest Plec. 

Els assaigs de resistència de morters es realitzaran segons que l'ordeni el Director d'Obra. 

6.4.2. Revestiment 

Materials: 

Calç 

Quan el producte ve envasat en sacs es farà un mostreig del 5% dels sacs. 

Quan el subministrament de la partida es fa a l’engròs, es prendran cinc mostres de 

cadapartida. Es realitzaran els següents assaigs: 

- Finura de molgut segons UNE 7.712 

- Contingut d'anhídrid carbònic segons UNE 7.099 

- Determinació de l'anhídrid sílice i del residu insoluble, dels òxids d'alumini i de 

ferro, de l'òxid calcic i de l'òxid magnèsic segons UNE 7.095 

- Temps de forjat en cables hidràulics 
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- Resistència a compressió en cables hidràulics. Guixos i escaioles 

Es prendran el mateix nombre de mostres que les especificades per les calçs. Es 

realitzaran els següents assaigs: 

- Finura de molgut segons UNE 102-031 

- Índex de puresa segons UNE 102-032 

- Temps de forjat segons UNE 102-031 

- Contingut d'aigua combinada segons UNE 102-031 

- Resistència mecànica a flexotracció i compressió segons UNE 102-031. 

Rajoles de ciment 

Cada 500 m2 o fracció es realitzaran els següents assaigs: 

- Absorció d'aigua, segons UNE 7.008 

- Geladicitat, segons UNE 7.033 

- Resistència al desgast, segons UNE 7.015 

- resistència a la flexió, segons UNE 7.034 

Totxos 

Cada 500 m2 de fàbrica o fracció es realitzaran els següents assaigs sobre mostres presses 

segons UNE 67.022: 

- Comprovació dimensional i de forma, segons UNE 67.030 

- Absorció d'aigua, segons UNE 67.027 

- Geladicitat, segons UNE 67.028 si procedeix 

- Eflorescència, segons UNE 67.029 si procedeix 

- succió, segons UNE 67.031 

- Resistència a la compressió, segons UNE 67.026 

Altres materials de revestiment 

El projecte de construcció definirà els assaigs a realitzar sobre els esmentats materials 

conforme a les normes o instruccions que els sigui d'aplicació. 

Execució: 

Els controls a realitzar i llur número seran els especificats a les Normes Tecnològiques NTE 

R "Revestimientos". 

6.4.3. Cobertes 

Materials: 

Materials bituminosos en la impermeabilització de cobertes 

Els productes bàsics, auxiliars, elaborats i prefabricats es regiran per la Norma MV-301 i 

en funció del tipus a col·locar es realitzaran les proves i assaigs necessaris, a judici del Director 

d'Obra, per a comprovar l'acompliment de les condicions exigides en l'esmentada norma. 

Materials per altres tipus de cobertes 

Es regiran per les normes tecnològiques NTE Q "Cubiertas" i en funció del tipus a 
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col.locar es realitzaran les proves i assaigs necessaris, a judici del Director d'Obres, per a 

comprovar l'acompliment de les condicions exigides en les esmentades normes. 

Execució: 

Es realitzaran els controls d'execució especificats a la norma MV-301 i en les normes 

tecnològiques NTE Q "cubiertas" que els siguin d'aplicació. 

6.4.4. Instal·lacions interior d'aigua 

Materials: 

Als materials (canonades, vàlvules, etc.) se’ls realitzaran les proves especificades a 

l'apartat 6.5 d'aquest Plec 

Execució: 

Es realitzaran els controls especificats a la norma tecnològica de l'edificació NTE-IFF 

"Instalaciones de fontanería: Aigua freda". 

Les proves de resistència mecànica i d'estanqueitat es realitzaran segons disposa l'article 

6.2., títol 6 de la "Norma Bàsica de Instalaciones Interiores de Agua del Ministerio de Industria 

y Energía". 

6.4.5. Sanejament interior 

Materials: 

Als materials i equips s'els realitzaran les proves especificades als apartats corresponents 

d'aquest Plec. 

Execució: 

Es realitzaran els controls i proves de serveis especificats a la norma tecnològica de 

l'edificació NTE-ISS "Instalaciones de Salubridad: Saneamiento". 

6.4.6. Pintures 

Materials: 

La presa de mostres es realitzarà conforme a la norma INTA 16 00 21. Els assaigs físics i 

químics es regiran per la normativa INTA que li sigui d'aplicació. Podran substituir-se els assaigs 

mitjançant la presentació del certificat de qualificació dE. 

Execució: 

Es realitzaran els controls que s'especifiquen en la norma tecnològica de l'edificació NTE-

RPP "Pinturas". 

6.4.7. Estructures metàl·liques 

Li seran d'aplicació les proves i assaigs especificats a l'apartat 6.3. d'aquest Plec. 

6.4.8. Instal·lacions elèctriques 

Li seran d'aplicació les proves i assaigs continguts en l'apartat 6.5. d'aquest Plec. 
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6.5. De les instal·lacions i equips 

6.5.1. Tubs d'acer 

Materials 

El fabricant haurà de presentar copia de les anàlisis de qualitat de l'acer utilitzat. 

Execució: 

La presa de mostres s'executarà d'acord a l'especificat en l'apartat 3.2. del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

Sobre les mostres es realitzarà assaig de tracció i prova de soldadura segons els apartats 

2.12 i 2.13, i proves d'estanqueitat i de trencament per pressió hidràulica interior segons 

apartats 3.4. i 3.5 de l'esmentat Plec. 

La comprovació de dimensions, espessors i rectitud dels tubs es realitzarà en base a les 

toleràncies que s'especifiquen en l'apartat 5.6. del Pliego de Tuberías del M.O.P.U. 

Es controlaran com a mínim el 5% de les soldadures efectuades en obra, mitjançant 

radiografies, no acceptant-se soldadures de qualitat inferior al 3, segons UNE 14011. El 

Director de l'Obra, en funció de l'ús a què està destinada la canonada d'acer, podrà exigir una 

qualitat de soldadura superior a la mínima establerta en aquest apartat. 

6.5.2. Tubs de fossa nodular 

Materials: 

La presa de mostres i provés a realitzar seran els especificats en els apartats 3.2. i 3.1., 

respectivament, del Pliego de Tuberías del M.O.P.U. Els assaigs es realitzaran segons els 

apartats 2.6, 2.7., 2.8., 2.9. i 2.10. de l'esmentat Pliego. 

Execució: 

Es realitzaran les proves obligatòries previstes en l'apartat 3.1. del Pliego de Tuberías del 

M.O.P.U. 

6.5.3. Tubs de plàstic 

Materials: 

La presa de mostres es farà conforme l'apartat 3.2. del Pliego de Tuberías del M.O.P.U. Els 

assaigs a realitzar sobre el material emprat en els tubs de P.V.C., seran els següents: 

- Pes específic segons UNE 53.020 

- Temperatura de reblaniment segons UNE 53.118 

- Allargament a la trencada segons UNE 53.112 

- Absorció d'aigua segons UNE 53.112 

Els assaigs a realitzar sobre el material emprat en els tubs de polietilè, seran els següents: 

- Pes específic segons UNE 53.188 

- Temperatura de reblaniment segons UNE 53.118 

- Índex de fluides segons UNE 53.118 
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- Allargament a la trencada segons UNE 53.142 

- A criteri del Director d'Obra, aquests assaigs poden substituir-se total o 

parcialment pels certificats de qualitat corresponents subministrats pel 

fabricant. 

Execució: 

Es realitzaran les proves previstes en l'apartat 3.1. del Pliego de Tuberías del M.O.P.U. 

6.5.4. Revestiment de tubs 

El projecte de construcció o el Director d'Obra definiran els assaigs a realitzar sobre els 

materials emprats per revestiment de tubs, d'acord a les característiques definides en l'apartat 

2.32. del Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Abastecimiento de Agua del 

M.O.P.U. 

6.5.5. Protecció de superfícies metàl·liques 

A taller: 

El contractista haurà d'avisar, amb la suficient antelació, el lloc i data en què es procedirà 

a la neteja de superfícies metàl·liques i galvanitzades. Per facilitar la inspecció, el contractista 

programarà els esmentats treballs per aconseguir el major lot d'equips i elements metàl.lics 

sobre els que poder realitzar la inspecció. 

Es realitzarà inspecció visual de la neteja de superfícies a fi de comprovar exigit en aquest 

Plec, així com el procés seguit, abrasiu utilitzat, etc., i el temps que transcorre entre la neteja i 

l'aplicació de la protecció. 

En els equips o elements galvanitzats, el contractista facilitarà documentació del procés a 

seguir, comunicant a la Direcció d'Obra amb la suficient antelació, lloc i data en què es 

procedirà al galvanitzat per la inspecció dels tallers. 

Muntatge: 

En els elements galvanitzats es realitzaran com a mínim, els següents assaigs: 

Assaig d'adherència 

Pes de recobriment (mètode no destructiu) segons UNE 37.501 En els elements i equips 

protegits mitjançant pintures es comprovaran gruixos segons INTA 160224 i, a criteri del 

Director d'Obra, es realitzaran assaigs de les pintures segons les normes INTA que els siguin 

d'aplicació. 

6.5.6. Vàlvules 

A taller: 

El contractista haurà de facilitar els certificats de qualitat dels materials emprats en la 

fabricació dels diferents components de les vàlvules. 

Es farà l'assaig d'un 10% de les unitats a instal.lar. Prèvia aprovació per la Direcció d'Obra 

del banc de proves, es mantindrà cada vàlvula al llarg un minut i mig a la pressió nominal, tant 

pel cos de la vàlvula com per l'òrgan de tancament. 
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Muntatge: 

Es realitzaran controls per comprovar el correcte muntatge, segons els plànols de detall 

aprovats i el correcte accionament de l'òrgan de tancament. 

6.5.7. Motors 

A taller: 

Els assaigs mínims a realitzar seran els següents: 

- Assaig de curtcircuit 

- Assaig de buit 

- Assaig d'escalfament 

- Rendiments a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega 

- Factor de potència, en el seu cas, a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega 

- Pèrdues globals 

- Parell màxim 

- Parell inicial 

Muntatge: 

Es realitzaran els següents controls: 

- Comprovació de l'ancoratge a la bancada de cimentació 

- Alineacions 

- Acoblaments 

- Proves de funcionament: 

- Es realitzaran els següents controls: 

- Sentit de gir 

- Vibracions 

- Escalfaments 

- Consums 

6.5.8. Bombes 

Material: 

La contracta haurà de facilitar els certificats de qualitat dels materials emprats en la 

fabricació. Els assaigs mínims a efectuar seran els següents: 

- Corba d'altura - cabals 

- Pel punt de funcionament i altura manomètrica nominals: cabal, revolució, 

- potència a l'eix, rendiment i temperatura. 

Muntatge: 

Es realitzaran els següents controls: 

- Alineacions d'aspiració i impulsió 

- Comprovació de l'ancoratge a la bancada 

- Acoblaments 

- Proves de funcionament: 
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- Es realitzaran els següents controls: 

- Sentit de gir 

- Cabals 

- Revolucions 

6.5.9. Compressors 

A taller: 

Els assaigs mínims a realitzar seran els següents: 

- Determinació del cabal 

- Revolucions del motor 

- Pressió 

- Temperatura de sortida de l'aire 

- Temperatura ambient 

- Humitat ambient 

Muntatge: 

Els assaigs mínims a realitzar seran els següents; 

- Comprovació de l'ancoratge a la bancada 

- Acoblament i alineacions 

- Proves de funcionament: 

- Es realitzaran els següents controls: 

- Cabals i pressions 

- Temperatures d'aspiració 

- Consums 

6.5.10. Transformadors 

A taller: 

Els assaigs mínims a realitzar seran els següents: 

- Relació de transformació en buit 

- Pèrdues al ferro 

- Pèrdues en els enrotllaments 

- Aïllament dels enrotllaments entre si i amb relació a la massa 

- Sobretensió 

- Tensió de curtcircuit 

- Resistència de debanats 

- Els esmentats assaigs es realitzaran segons normes UNE 20.101, 20.102 

Muntatge: 

Es realitzaran els següents controls: 

- Inspecció visual per possibles danys ocasionats en el transport 

- Nivell del líquid en el dipòsit d'expansió 

- Revisió amb un Megger de la resistència entre bobinats i entre aquests i 

- massa. 
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- Proves de funcionament: 

- Es controlaran les temperatures de funcionament. 

6.5.11. Recipients a pressió 

La contracta haurà de facilitar els certificats de qualitat dels materials emprats en la 

fabricació. 

Les proves a realitzar, tant a taller com instal.lats, seran les prescrites al "Reglamento de 

Recipientes a Presión del Ministerio de Industria y Energía" en el capítol 5. La pressió de prova 

es mantindrà durant el temps necessari per examinar el recipient i observar si existeixen fuites 

o es produeixen deformacions, especialment a les juntes soldades i les seves zones properes. A 

aquests efectes, serà imprescindible que al llarg de la prova estiguin al descobert i sense 

pintura les planxes i juntes. 

Serà preceptiu per la recepció en obra dels recipients a pressió, que portin en lloc ben 

visible la corresponent placa on figuri la pressió de timbre, el nombre de registre del recipient i 

la data de la primera prova. 

6.5.12. Circuits elèctrics 

Les proves mínimes a que es sotmetran els circuits elèctrics consistiran en la comprovació 

de l'aïllament, continuïtat i rigidesa dielèctrica en els mateixos. 

L'aïllament es determinarà mitjançant un òhmmetre de rang 0,1 megaohms, degudament 

connexionat al circuit a assajar, que prèviament haurà estat desproveït de brutícia i greix. La 

prova es considerarà satisfactòria sempre que la resistència d'aïllament obtinguda sigui major 

de 0,25 megaohms per circuits a 380 vols. 

La continuïtat es comprovarà mitjançant un comprovador elèctric en la totalitat dels 

circuits de cada quadre elèctric a controlar. 

La rigidesa dielèctrica haurà d'ésser, tanmateix, controlada en tots i cadascun dels circuits 

compresos en els quadres de maniobra i control mitjançant els dispositius pertinents. En cas 

de detectar-se alguna anomalia en algun dels circuits generals, haurà de repetir-se l'assaig pels 

circuits parcials, fins detectar el circuit afectat i procedir a la seva reparació. 

6.5.13. Caiguda de tensió 

Es comprovarà que la caiguda de tensió no excedeixi el 5% de la tensió nominal en cap 

punt de la instal·lació de la força, ni del 3% en cap punt de la instal·lació d'enllumenat. 

6.5.14. Medició del factor potència 

Un cop posades en servei les bateries de condensadors de la instal·lació, es procedirà a 

comprovar la seva eficiència mitjançant el mesurament del factor potència de la instal·lació. 

Tallada l'alimentació de les restants línies i amb l'enllumenat general, l'esmentat factor haurà 

d'ésser superior a 0,90. 
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6.5.15. Proves i assaigs d'altres equips i instal·lacions 

Les proves i assaigs d’instal·lacions i equips no incloses en aquest Plec seran les que 

s'especifiquen en les normes, reglaments i instruccions que els siguin d'aplicació. 

6.6. Proves d'estanqueitat 

6.7. Canonades 

Es realitzaran preceptivament les dues proves següents de les canonades instal·lades: 

- Prova de pressió interior 

- Prova d'estanqueitat 

Les proves es realitzaran segons s'especifica al capítol 11 del "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. 

6.7.1. Obres de formigó 

Els tancs de formigó es provaran hidràulicament mitjançant emplenat individual i es 

mantindrà un mínim de 7 dies. Llevat d'indicació contraria del PBTP, les pèrdues admissibles no 

hauran de superar el tres per mil del volum del tanc per dia. 

6.7.2. Recipients a pressió 

Les proves d'estanqueitat de recipients a pressió es realitzaran d'acord amb el que 

s'especifica al Reglamento de Recipientés a Presión, del Ministerio de Industria y Energía. 

6.8. Prova general de funcionament 

La durada del període de prova general de funcionament serà, en un principi, de quinze 

dies. 

La prova consistirà en la comprovació i correcte funcionament de totes les instal·lacions i 

equips de forma continuada. 

7.  Altres prescripcions 

7.1. Mesures i pla de seguretat  

Durant les diverses etapes de la construcció, es procurarà mantenir les obres en bones 

condicions de drenatge. 

Si existeix temor de què es produeixin gelades, es prendran les mides adients per la bona 

execució de les obres. 

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

d’incendis i les instruccions complementàries que es dictin pel Director. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris. 
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7.2. Control de qualitat 

S’establirà, per part del Contractista, un pla d’assaigs pel Control de Qualitat de cada fase 

de les obres. L’esmentat pla haurà de ser aprovat pel Director de l’Obra. 

7.3. Contradiccions o omissions del projecte 

En cas de contradicció entre els plànols i el present PPTP, en general preval el prescrit en 

aquest darrer. 

En cas de dubte per part de la Direcció d’obra es definiran unívocament els elements a 

construir. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que es detectin prèviament a l’inici de les 

obres en aquests documents pel Director o pel Contractista, hauran de reflectir-se 

preceptivament en l’Acta de comprovació del replanteig. 

7.4. Elements auxiliars, affeccions i ocupacions de terrenys 

Seran a càrrec del Contractista, sempre que en el Contracte no es prevegi explícitament el 

contrari, les següents despeses: 

� Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa 
� Les despeses de retirada de les instal·lacions d’obra, eines, materials i neteja general de 

l’obra al seu acabament. 

7.5. Proves mínimes per a la recepció provisional i definitiva de les obres 

Les proves necessàries per a la recepció provisional de les obres són les que, per a cada 

material i unitat d’obra, s’estableixen en el present PPTP i en les 

Disposicions Generals. La recepció definitiva es realitzarà una vegada passat l’any de 

garantia de les obres, estant aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els 

documents del present projecte i de les directrius que en el transcurs de l’obra hagi establert 

la Direcció. 

7.6. Altres condicions 

Per tot el que s'especifica en aquest Plec, seran vàlides les condicions més favorables per 

a la bona execució i conservació de les obres estimades lliurement per l'Enginyer Director. 

7.7. Procedència de materials 

Si en cap Document d'aquest Projecte s'ha assenyalat de forma expressa la procedència 

dels materials, aquests podran ésser obtinguts per la Contracta, de les pedreres, jaciments o 

fonts de subministrament que cregui més oportú aportant quan així es sol·liciti, les mostres o 

dades necessàries per comprovar la idoneïtat dels esmentats materials. 

7.8. Materials no especificats en el present Plec 

Els materials que s'hagin d'emprar a obra sense que s'hagi especificat en aquestPlec, 

podran ser rebutjats per la Direcció d'Obra si existeixen dubtes raonables respecte a la seva 

idoneïtat. 
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7.9. Recepció de materials 

No podrà emprar-se cap material que no hagi estat prèviament reconegut segons el Pla de 

control de qualitat aprovat. 

L'Enginyer Director podrà ordenar la retirada de l'obra d'aquells materials que no 

acompleixin les prescripcions fixades. 

7.10. Ús d’explosius 

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de les 

metxes, detonadors i explosius es regiran per les disposicions vigents que regulen la matèria. 

La Contracta serà responsable de l'acompliment de les disposicions oficials vigents de la 

mateixa manera que les prescripcions particulars que puguin assenyalar-se en algun punt, ja 

siguin establertes per la Direcció d'Obra, o bé pels Organismes Oficials competents en al 

matèria. 

7.11. Incompliment d’aquest Plec 

Quan l'Enginyer Director de les Obres observi l'incompliment parcial de les condicions 

d'aquest Plec, podrà ordenar la correcció de les obres defectuoses trametent a l'efecte les 

oportunes ordres per escrit. 

7.12. Despeses de direcció i vigilància 

Les despeses per Direcció i vigilància corren a càrrec de l’Administració contractant. 

7.13. Representant del Contractista 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, la Contracta designarà un Tècnic 

Superior el qual actuarà com a representat seu davant l'Administració a tots els efectes que es 

requereixin durant l'execució de les obres, fent-se responsable de trametre a l’empresa 

Contractista la informació i les ordres que rebi de l'Administració mitjançant la seva Direcció 

d'Obra referents a l'acompliment del Contracte. 

7.14. Ordres al Contractista i diari d’obres 

Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament, amb la qual 

cosa es veurà obligat a signar el "he rebut" en el duplicat de l'ordre. 

A partir de la data d'autorització per iniciar les obres, s'obrirà un llibre amb els fulls 

numerats i segellats per l'Administració on es farà constar cada dia de treball les incidències 

ocorregudes a l'obra, fent referència expressa a les consultes o  aclariments sol·licitades per la 

contracta i les ordres donades a aquesta. Aquest llibre haurà de restar sempre a les oficines de 

l'obra a disposició de l'Administració. 

7.15. Obres i materials d’abonament en cas de recessió de contracte 

En cas de rescissió del contracte, per causa no imputable al Contractista, serán 

d'abonament les despeses ocasionades a aquest per l’execució de les obres, les quals hauran 

de ser justificades adientment. 
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7.16. Obres que no són d’abonament 

Els treballs executats per la Contracta sense autorització de la Direcció d'obra, no seran 

abonables. 

7.17. Reserva per a instal·lacions especials 

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

no previstos inicialment al Contracte, que per la seva naturalesa especial no siguin d'ús normal 

en les obres. 

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

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

les despeses que això origini, calculats contradictòriament amb la Direcció d'Obra. 

7.18. Certificacions 

Les obres executades es recolliran en certificacions mensuals que s'abonaran al 

contractista de la forma prevista al Contracte. 

7.19. Condicions generals d’amidament i d’abonament 

En tot el que no sigui contrari amb l'exposat amb aquest Plec, serà d'aplicació a efectes 

d'amidament i abonament de les obres les disposicions contingudes en el vigent Plec de 

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