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1.-Definició i abast del plec  
 

1.1.-Objecte del Plec  
L'objecte del present Plec és definir el conjunt de les normes i instruccions que regiran en 

l'execució de les obres del Projecte d'incorporació a la xarxa local de carreteres del camí 

Begues-Torrelles, especificant les característiques dels materials a emprar i fixant les normes 

per a l'execució i el control de les obres i per al seu amidament.  

1.2.-Descripció de les obres  
La descripció de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament en la Memòria, 

així com en els annexos adjunts a la Memòria.  

Les obres queden definides i detallades en els plànols d'aquest projecte.  
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2.-Disposicions tècniques a tenir en compte.  
 

El present de Prescripcions Tècniques Particulars regirà juntament amb les disposicions de 

caràcter general i particular que s'assenyalen a continuació.  

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.  

- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions públiques.  

- Normes U.N.E. declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1.976, 11 de maig de 1.971 i 7 de juny de 1.974. 

- Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial del 27 
de desembre de 1999  

- Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 
Ministerial del 14 maig de 1990  

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 
Ministerial FOM/3460/2003 de 28 de novembre de 2003  

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 
Ministerial FOM/3459/2003 de 28 de novembre de 2003  

- Norma 8.1-IC “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre 
Ministerial de 28 de desembre de 1999  

- Norma 8.1-IC “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras, aprovada per Ordre Ministerial 
de  16 de juliol de 1987  

- Norma 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras” de la Instrucción de Carreteras, 
aprovada per Ordre Ministerial de  31 d’agost de 1987  

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” P.G.3., O.M. 
de 6 de febrer de 1976.  

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de carreteras” P.G.4. 
O.Circular de 27 de desembre de 2001  

- Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per Reial Decret 1247/2008, de 18 de 
juliol de 2008.  

- Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 2006. 

- Norma de construcció sismoresistent – Part general i edificació (NCSE-02), aprovada per Reial 
Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002.  

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Decret 956/2008 de 6 de juny de 2008. 

- Plec General de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó a les 
obres de construcció (RB-90). Ordre de 4 de juliol de 1990.  
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- Instrucció per la recepció de cales en obres de rehabilitació de sòls (RC-92). Ordre de 18 de 

desembre de 1992. 

- Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó (UC-85). Ordre de 12 d’abril de 
1985.  

- Plec General de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció 
(RY85). Ordre de 31 de maig de 1985.  

- Plec General de condicions per la recepció dels maons ceràmics  en les obres de construcció 
(RY85). Ordre de 27 de juliol de 1988.  

- NBE. Normes bàsiques de l’edificació.  

- NTE. Normes tecnològiques de l’edificació.  

- NRE. Normes reglamentàries de l’edificació  

- Normes d’Abastament i Sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques.  

- Normativa per a xarxes de distribució d’aigua potable de l’associació espanyola d’abastament i 
sanejament.  

- “Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón”, de 
l’associació tècnica de derivats del ciment.  

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de aguas", 
O.M. 28 de juliol de 1.974.  

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias", 
Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost.  

- “Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas aéreas de Alta Tensión”. Decret 3.151/1968 de 28 de 
novembre.  

- “Reglamento de Contratación de las Administraciones Locales”, O.M. de 9 de gener de 1953. 

- Disposicions referents a seguretat i salut en el treball.  

La legislació que substitueixi o modifiqui les disposicions esmentades i la nova legislació que es 
promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.  

Quan existeixi diferència, contradicció o incompatibilitat entre algun concepte assenyalat en el 
Plec i el mateix assenyalat en alguna de les disposicions generals o particulars relacionades 
anteriorment prevaldrà el disposat en el Plec.  

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives.  
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3.-Materials, dispositius, instal·lacions i les seves característiques  

3.1 -CIMENTS 
Ciments utilitzables 

Ciment portland Haurà de complir les condicions exigides en el Plec per a la recepció de 

ciments vigent RC-08 i ha d’ésser la classe resistent 32,5 N/m2 o superior.  

Els tipus de ciment que pot emprar-se en funció del tipus de formigó es concreta en la taula 

següent:  

 

D’acord amb la instrucció RC-97 els ciments comuns són els anomenats en la següent taula:  

 Denominació Designació 

CEM I  Ciment portland  CEM I  

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

CEM II  Ciment portland amb fum de sílice  CEM II/A-D  

CEM II  Ciment portland amb putzolana  CEM II/A-P CEM 
II/B-P  

CEM II  Ciment portland amb cendra volant  CEM II/A-V CEM 
II/B-V  

CEM II  Ciment portland amb calç  CEM II/A-L  

CEM II  Ciment portland mixt  CEM II/A-M CEM 
II/B-M  

CEM III  Ciment d’alt forn  CEM III/A CEM III/B  

CEM IV  Ciment putzolànic  CEM IV/A CEM IV/B  

CEM V  Ciment compost  CEM V/A  

La seva tipificació completa es composa de la designació que consta a la taula anterior més la 

classe resistent del ciment que és el valor de la resistència mínima a 28 dies en N/mm2 i 

s’ajusta a la següent sèrie:  

Sèrie de resistències en N/mm2 

32,5 – 32,5 R – 42,5 – 42,5 R – 52,5 – 52,5 R 

 

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació es fa per mitjans 

mecànics, la temperatura no excedirà de 70º C i si s'ha de realitzar a mà no excedirà del major 

dels dos límits següents:  

a) Quaranta graus centígrads. 

b) Temperatura ambient més cinc graus centígrads.  

Tipus de formigó  Tipus de ciment  

Formigó en massa  Ciments comuns Ciments per a usos especials  

Formigó armat  Ciments comuns  

Formigó pretensat  Ciments comuns de tipus CEM I i CEM II/A-D   
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Quan el subministrament es faci en sacs, el ciment es rebrà a l'obra en els mateixos envasos 

tancats en els quals va ésser expedit de fàbrica i s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i a 

l'abric, tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i les parets. Si el subministrament es fa 

en orri, es durà a terme a les sitges o recipients que l'aïllin de la humitat.  

Si el subministrament es fa a granel, les cisternes utilitzades pel transport del ciment, estaran 

dotades de mitjans mecànics per tal de traspassar el seu contingut a les cisternes 

s'emmagatzemarà en una o vàries sitges, degudament aïllades de la humitat.  

Tret d'alguna justificació especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents classes o 

categories.  

Si el període d'emmagatzematge ha estat superior a un mes, en condicions atmosfèriques 

normals, es procedirà a comprovar que les seves característiques continuen essent les 

adequades. Per això, dins dels vint dies anteriors a la seva utilització, es faran els assaigs 

d'enduriment i resistències mecàniques a tres i set dies sobre una mostra representativa del 

ciment emmagatzemat, sense excloure terrossos que hagin pogut formar-se.  

 

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

el qual protegeix de l'oxidació.  

Tipus de Galvanitzat  

La galvanització d'un metall podrà obtenir-se per immersió de la peça metàl·lica en un bany de 

zinc fos (galvanitzat en calent) o per deposició electrolítica del zinc.  

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

zinc dipositada per unitats de superfície. S'utilitzarà com a unitat el G/cm2, que correspon 

aproximadament a un gruix de 14 micres.  

Quan es designi el revestiment s'haurà d'esmentar "galvanitzat en calent", i a continuació 

donar el número que indica la massa de zinc dipositada per unitat de superfície.  

 

3.3 -ACERS  
L'acer que s'emprarà en les armadures ha de complir les característiques que es fixen a la 

vigent "Instrucción de hormigón estructural EHE”  

També ha de complir l'esmentada instrucció l'acer especial amb un alt límit elàstic que 

proporciona barres d'alta adherència mitjançant el corrugat d'aquestes, que s'utilitza a les 

armadures.  

L'acer per armadures pretensades o postensades, ha d'ésser sotmès a un procés tèrmic 

especial i els filferros o barres que el formen, han d'ésser resistents a la corrosió sota tensió i a 
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la corrosió electrolítica i hauran de proporcionar les càrregues de ruptura mínima i les inicials i 

finals de pretensat que s'indiquen.  

L'acer laminat, els perfils compliran les condicions exigides a la vigent NBE-EA-95  “Norma 

bàsica de l’edificació- Estructures d’Acer en Edificació”  

 

3.4-PINTURES PER A MARQUES VIALS REFLEXIVES  
Es defineixen com a pintures per a marques vials reflexives les que s'utilitzen per marcar, línies,  

paraules o símbols que han d'ésser reflectants, dibuixats sobre el paviment de la carretera.  

Les pintures a emprar podran ser dels següents tipus:  

- Pintura d'un sol component, aplicada en fred pel sistema de post-mesclat.  

- Pintura de material plàstic fred de dos components aplicada mitjançant pulverització. 
Producte de llarga duració.  

- Pintures de material plàstic en fred de dos components estesa amb llana o pinzell. 
Producte de llarga duració.  

El color de les pintures serà blanc.  

Per a la pintura d'un sol component serà d'aplicació el que prescriu l'article 278 del Plec 

General. El temps màxim de secat "no pick-up" serà de 25 minuts. 

 La matèria fixa a 105º. segons la Norma MELC-12.05, serà superior al 75%.  

La densitat relativa a 25º, segons la Norma MELC-12.72, serà superior a 1,75. 

El valor inicial de la retrireflexió, mesurada entre 48 i 96 hores desprès de l'aplicació de la 

pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.  

El valor de la retroreflexió a sis mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeses per 

lux i metre quadrat. El grau de deteriorament de les marques vials, als sis mesos d'aplicació, 

serà inferior al 30% a les línies de l'eix o de separació de carrils, i al 20% a les línies de vora de 

la calçada.  

Si els resultats dels assaigs no complissin els requisits indicats les partides de materials seran 

rebutjades i no es podran aplicar. En el cas que el contractista hagués pintat marques vials amb 

aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació al seu càrrec amb data i termini que 

fixi l'Enginyer Director de les obres.  

 

3.5-AIGUA PER EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS  
En general podran ésser utilitzades per a l'amassament i curat de morters i formigons, totes les 

aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables. 

Complirà el que prescriu la "instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

en masa o armado" vigente. 
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3.6-FUSTA 
Tota la fusta que s'utilitza complirà les següents condicions: 

- Procedir de troncs sans.  

- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, com a mínim durant 2 

anys. 

- No presentar signes de putrefacció. 

- No tenir esquerdes, berrugues , taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la 

seva solidesa i resistència.  

- Tenir les fibres rectes i no revirades i paral·leles a la major dimensió de la peça.  

- Presentar anells d'aproximada regularitat.  

- Donar un so clar per percussió.  

Les dimensions de totes les peces se subjectaran a les indicades en els plànols i a les que 

figurin en els detalls que es facilitin en el seu moment.  

 

3.7-FOSA  
Les foses seran de segona fusió i la seva fractura haurà de presentar un gra fi i homogeni.  

No han de tenir defectes interns, esquerdes ni impureses. La resistència mínima a tracció serà 

de quinze quilograms per mil·límetre.  

 

3.8 -CANONADES DE FORMIGÓ EN MASSA  
Els tubs de formigó seran d'una pastada, les resistències a flexió i compressió s'estipularan pels 

assaigs corresponents.  

Les resistències a compressió seran  

φ nominal (mm) Valor de Qf (Kg/m) 
100-400 2.500 

500 3.000 
600 3.600 
700 4.200 

800 4.800 

1.000 6.000 

1.200 7.200 

1.500 9.000 

 
Tant la superfície interior com l'exterior serà llisa. El tub no contindrà irregularitats. Les arestes 

dels seus extrems tindran la geometria necessària per al seu encaixament, seran nítides, 

perpendiculars a l'eix del tub i no tindran cap defecte que pugui perjudicar la seva durabilitat.  

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior, amb el tub completament 

ple d'aigua. Resistiran una pressió de 0,7 kg/cm2. durant 30 minuts, sense que el manòmetre 

experimenti un descens superior a 0,1 kg/cm2.  
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La prova d'estanqueïtat serà obligatòria i consistirà a sotmetre a la canonada muntada a una 

pressió de 0,5 kg/cm2.  

L'aigua que s'afegirà per mantenir aquesta pressió serà inferior a Φ ml. essent Φm. el diàmetre 

interior (m) i la longitud de la canonada (m).  

La direcció fixarà la classe i el nombre d'assaigs precisos per a la recepció dels tubs.  

Es rebutjaran els tubs, que al moment d'utilitzar-se, presentin fractures o escantells a les 

pestanyes dels junts. 

 

3.9 -SUB-BASE GRANULAR (TOT-Ú)  
Serà d'aplicació el que prescriu el Plec General per a condicions de tràfic pesat. 

Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del ferm 

i l'esplanada.  

Condicions generals  
Els materials seran àrids naturals o procedents del matxucat i  trituració de pedra de pedrera 

o grava natural, escòries, sòls seleccionats o materials locals, exempts d'argila, marga o altres 

matèries estranyes.  

En cas d'utilitzar escòries, les condicions d'utilització seran les prescrites en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars.  

Composició granulomètrica  

- La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els 2/3  de la fracció que passa 
pel tamís 0,40 UNE, en pes. 

- La corba granulomètrica dels materials estaran compresos dins dels límits ressenyats en el 
Quadre. Els fusos 54, 55 i 56, només es podran utilitzar per a tràfic lleuger i quan s'indiqui 
expressament.  

- La mesura màxima no superarà la 1/2 del gruix de la tongada compactada. 
 
 

 
 
Qualitat  
El coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Angeles, segons la norma NLT-149/72, 

serà inferior a 50.  
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Capacitat de suport 
La capacitat de suport del material utilitzat en la sub-base complirà la condició: Índex CBR 

superior a 20, determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58.  

Plasticitat 

En sub-base per a tràfic pesat i mig el material serà no plàstic, i el seu equivalent d'arena serà 

superior a 30.  

En sub-base per a tràfic lleuger es compliran les següents condicions:  

- Límit líquid inferior a 25 
- índex plasticitat inferior a 6 
- Equivalent d'arena major que 25 
 
Les anteriors determinacions, es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-105/72, 

NLT-106/72, NLT113/72.  

 

3.10 -SAHORRA ARTIFICIAL (TOT-Ú)  
La sahorra artificial és un mescla d'àrids, total o parcialment matxucats, en la granulometria 

del conjunt dels elements que la composen és del tipus continu.  

 
Condicions Generals  
Els materials procediran del matxucat i trituració de pedra de pedrera o grava natural, en 

qualsevol cas la fracció retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir, com a mínim, un 

cinquanta per cent (50%)  en pes, dels elements que presentin 2 o més cares de fractura.  

L'àrid es composarà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de 

pols, brutícies, argila o altres matèries estranyes.  

Composició Granulomètrica  

- La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que la 1/2 de la fracció que passa pel 
tamís 0,40 UNE, en pes. 

- La corba granulomètrica dels materials estarà compresa dins d'un dels fusos ressenyats al  
Quadre. El fus a emprar serà l'indicat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o el 
que, en el seu efecte assenyali el Director de les Obres. 

- La mesura màxima no rebassarà la 1/" del guix de la tongada compacta. 
 
 

 
 

- Límit líquid inferior a 25  
- Índex plasticitat inferior a 6  
- Equivalent d'arena major que 25  
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Qualitat  
El coeficient de desgast, mesurat per l'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72 serà 

inferior a 35.  

Plasticitat  
El material serà no plàstic. 

L’equivalent d’arena serà superior a 30. 

Aquestes determinacions anteriors es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-105/72, 

NLT-106/72 i NLT113/72.  

 

3.11.-REGS D'EMPRIMACIÓ  
Es defineix com reg d'emprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no 

bituminosa, prèviament a l'extensió sobre aquesta d'una capa bituminosa. S'estendrà sobra la 

base granular.  

La seva execució inclou: Preparació de la superfície existent, aplicació del lligant bituminós i 

eventual extensió d'un àrid de cobertura.  

Materials  

Lligant bituminós 

El lligant bituminós a emprar serà el E.C.R.-O. descripció a l'article 213 , establint com a 

dotació, la quantitat que la capa que s'empri sigui capaç d'absorbir en el període de 24 hores, 

quantitat no superior a 1.5 Kg/m2.  

Àrids 

L'àrid a emprar en regs d'emprimació serà  arena natural, arena procedent del matxucat o 

mescla de les dues, exemptes de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes.  

En el moment d'estendre'l l'àrid no haurà de contenir més d'un dos per cent d'aigua lliure. 

Aquest límit es pot elevar al quatre per cent, si s'utilitza emulsió asfàltica.  

Composició granulomètrica: la totalitat del material haurà de passar pel tamís 5 UNE.  

La dosificació dels materials a utilitzar serà la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. No obstant això, el Director de l'obra, la podrà modificar a la vista de les proves en 

obra.  

La dosificació del lligant quedarà definida per la quantitat de la capa que s'emprimeixi sigui 

capaç d’absorbir en un període de 24 hores.  

La dosificació de l'àrid. L'aplicació de l'àrid , 10 l/m2 del tipus A 5/2, quedarà a resultes del que 

prescriu l'article 212 i en quant l'àrid. l'article 532.  
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3.12-REGS D’ADHERÈNCIA  
Es defineix com a  reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa 

bituminosa, prèviament a l'extensió, sobre aquesta, d'una altra capa bituminosa.  

La seva execució inclou: Preparació de la superfície existent i aplicació del lligant bituminós.  

Materials  
El lligant bituminós a emprar serà ECR-1, descrit a l'article 213 amb una dotació màxima de 0,5 

kg/m2.  

Equip necessari per a l'execució de les obres  
L'equip per aplicació del lligant, anirà muntat sobre pneumàtics, i  haurà d'ésser capaç 

d'aplicar la dotació de lligant especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador 

proporcionarà una uniformitat transversal suficient hi haurà de permetre la recirculació en buit 

del lligant. Per punts inaccessibles a l'equip i retocs, s'utilitzarà una regadora portàtil, provista 

d'una llança de mà.  

Si el material utilitzat fa necessari l'escalfament, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema de 

calefacció per cremador de combustible líquid. En tot cas la bomba d'impulsió de lligant haurà 

de ser accionada per motor i estar provista d'un indicador de pressió, calibrat en quilograms 

força per centímetre quadrat. També  haurà d'estar dotat l'equip d'un termòmetre pel lligant, 

calibrat en graus centígrads, del qual l'element sensible no podrà estar situat en les proximitats 

d'un element escalfador.  

 

3.13-MESCLA BITUMINOSA EN CALENT  
Es defineix com a mescla bituminosa en calent la combinació d'àrids i un lligant bituminós. Per 

a la seva realització és necessari escalfar prèviament els àrids i un lligant. La mescla s'estendrà i 

es compactarà a temperatura més alta que l'ambiental.  

L'execució de la mescla bituminosa en calent inclou les següents operacions:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.  

- Preparació de la superfície.  

- -Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball preparada.  

- Transport de la mescla al lloc on s'utilitzarà.  

- Extensió i compactació de la mescla.  

Materials  

Lligant bituminós 

El lligant bituminós a emprar serà el betum asfàltic B-60/70 (article 211)  

La dosificació i homogeneïtzació de l'addició, es farà seguint les instruccions del Director de les 

Obres, basades en el resultat dels assaigs que s'hauran dut a terme prèviament.  

14



Incorporació a la xarxa local de carreteres del camí Begues – Torrelles 
Plec de Condicions 

 
Àrids 

ÀRIDS GROS 

Es defineix com àrid gros la part d'aquest que queda retinguda en el tamís 2,5 UNE  l'àrid gros 

procedirà del matxucat i triturat de la pedra de pedrera o de la grava natural. L'àrid estarà 

composat pels elements nets, sòlids, resistència, uniformes, sense pols, brutícia, argila o altres 

matèries estranyes.  El coeficient de desgast mesurat per l'assaig de Los Angeles, segons la 

Norma NLC-149-72, serà inferior a 30 a les capes de base, i a 25 a les capes intermèdies o de 

rodament.  

El coeficient de poliment accelerat, serà com mínim  de 0,45 a les carreteres per a trànsit 

pesat. El coeficient de poliment accelerat es determinarà d'acord amb les normes NLT-174/72 i 

NLT 175/73.  

L'índex de llosetes de les diferents fraccions, determinat segons la norma NLT  354/74, serà 

inferior als límits que s'esmenten tot seguit:  

 
 
En els ferms sotmesos a trànsit pesat, l'índex de llosetes serà inferior a 30.  

L'adhesivitat serà suficient quan a les mescles obertes de la taula 542-1, el percentatge d'àrid 

totalment voltat de l'assaig d'immersió d'aigua segons la norma NLT  166/75, sigui superior al  

95% o quan en altres tipus de mescles la pèrdua de resistència en l'assaig 

d'immersió-compressió, realitzat d'acord amb la norma NLT 162/75, no passi del 25%. Si 

l'adhesivitat no és suficient, no es podrà fer servir l'àrid llevat que el Director autoritzi l'ús 

d'additius adequats, especificant les condicions de la seva utilització.  

ÀRID FI 

Es defineix com àrid fi la fracció d'àrid que passa pel tamís 2,5 UNE i queda retinguda en el 

tamís 0,08 UNE.  

L'àrid fi serà sorra procedent del matxucat o una barreja d'aquesta amb sorra natural. L'àrid es 

composarà d'elements nets, sòlids, resistents, uniformes, sense pols ni brutícia, ni argila ni 

altres matèries estranyes. L'àrid fi procedent del matxucat, s'obtindrà de material que tingui 

un coeficient de desgast Los Angeles que compleixi les condicions exigides per l'àrid gros.  

L'adhesivitat mitjana que s'admetrà, mesurada d'acord amb la Norma NLT 355/74, és suficient 

quan l'índex d'adhesivitat d'aquest assaig sigui superior a 4, o quan a la mescla, la pèrdua de 

resistència en l'assaig d'immersió-compressió, realitzat d'acord amb la norma NLT 162/75, no 

passi del 25%. Si l'adhesivitat no és suficient, no es podrà fer servir l'àrid, tret que el Director 

autoritzi la utilització d'un additiu adequat.  
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FILLER  

Es defineix com a filler la fracció mineral que passa pel tamís 0,080 UNE.  

El filler procedirà del matxucat dels àrids o serà d'aportació com un producte comercial o 

especialment preparat per aquest fi. A les carreteres de trànsit pesat, el filler serà totalment 

d'aportació a les capes de rodadura i a les capes intermèdies.  

La proporció de filler d'aportació tindrà els següents valors mínims:  

- Capa de rodadura: Totalitat d'aportació (100%)  

- Capa intermitja o de base: 50% d'aportació  

La corba granulomètrica del filler de recuperació o d'aportació estarà compresa dins del 

següents límits:  

 

 
La densitat aparent del filler, determinada mitjançant assaigs de sedimentació, segons la 

norma 176/84, estarà compresa entre 0,5 grams/cm3. i 0,080 gr/cm3.  

El coeficient d'emulsibilitat, determinat segons la Norma NLT 180/74, serà inferior a 0,6.  

La barreja d'àrids a les parets, en proporcions establertes i abans de l'entrada a l'assecador, 

tindrà un equivalent de sorra, determinat segons la norma NLT 113/72, superior a 40 per a les 

capes de base o superior a 45 per a les capes intermèdies o de rodadura.  

La relació ponderal filler-betum mínima serà:  

Capa de rodadura: 1,2  

Capa intermitja o de base: 1,1  

El filler abans de la seva entrada en l'assecador serà no plàstic.  

 
Tipus i composició de la mescla  
La mescla serà bituminosa, serà generalment d'un dels tipus definits a la taula 542.1.  

La mida màxima de l'àrid fi, per tant, el tipus de mescla a utilitzar dependrà del gruix de la capa 

compactada que haurà de complir el que indica a la taula següent. Per al trànsit pesat, 

s'empraran les mescles denses D o semidenses S, a les capes de rodadura intermèdies i 

gruixudes a les capes de base.  
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3.14-FORMIGONS 
Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla de ciment com a element 

conglomerant hidràulic, àrid gros, àrid fi i sorra com elements algomerats i aigua. 

Eventualment es pot afegir productes d'addició per a obtenir propietats específiques del 

formigó tant en la posada en obra com de resistència, impermeabilitat, color o protecció en 

front de l’atac d’agents químics.  

Materials  

Ciment portland 

Haurà de complir les condicions exigides en aquest capítol del Plec de Condicions.  

Àrids 

La naturalesa dels àrids i preparació ha de permetre garantir l'adequada resistència i la durada 

del formigó.  

Com àrids per la fabricació de formigons podran utilitzar-se àrids gruixuts (graves) i àrids fins 

(sorres), segons UNE-EN 12620, rodats o procedents de roques matxacades, així com escòries 

siderúrgiques refredades per aire segons UNE-EN 12620 i, en general, qualsevol tipus d’àrid 

que la seva evidència de bon comportament haig estat sancionat per la pràctica i es justifiqui 

degudament.  

En el cas d’àrids reciclats, se seguirà l’establert en l’Annex 15. En el cas d’àrids lleugers, s’haurà 

de complir l’indicat en l’Annex 16 de la instrucció EHE-08 i en particular l’establert en UNE-EN 

13055-1.  

A efectes de la fabricació del formigó s’entén per grava o àrid groller total, a la mescla de les 

diferents fraccions d’àrid groller que s’utilitzin; sorra o àrid fi toal a la mescla de les diferents 

fraccions d’àrid fi que s’utilitzin; àrid total (quan no hi hagi lloc a confusions, simplement àrid), 

aquell que té les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó necessari en el 

cas particular que es consideri.  

Pel que fa a la mida màxima dels granulats són:  

- A 0,8 vegades la distància horitzontal lliure entre baines o armadures que no formen grup, o entre 
un costat de la peça i una baina o armadura que formi angle major de 45º amb la direcció de 
formigonat. 

 
- a 1,25 vegades de la distància existent entre una vora de la peça i una beina o armadura que 

formi un angle no major a 45º amb la direcció del formigonat. 
 

- 0,25vegades la dimensió mínima de la peça, excepte en els casos següents:  

 

- Llosa superior de forjats , on la mida màxima de l’àrid serà menor que 0,4 vegades 
l’espessor mínim 

- Peces d’execució molt cuidada (cas de prefabricació en taller) i aquells elements en els 
que l’efecte paret de l’encofrat sigui reduït (forjats que s’encofrin per una sola cara), en 
aquest cas serà menor que 0.33 vegades l’espessor mínim. 
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La instrucció EHE limita les quantitats màximes de substàncies perjudicials afegides al formigó 

(Taula 28.3.1)  

 

Es defineix un fus granulomètric per a l’àrid fi, de forma que la granulometria de les formes 

emprades estigui dins de l’esmentat fus, a menys que justifiqui de forma experimental, que la 

granulometria proposada no afecte a les propietats més importants del formigó.  

 
Fus granulomètric del granulat fi  

 
 
No s’utilitzaran àrids fins que el seu equivalent en sorra (SE4), determinat sobre la fracció 0/4, 

de conformitat amb l’Annex A de la norma UNE-EN 933-8 sigui inferior a:  

- 70, per obres sotmeses a la classe general d’exposició I, IIa o IIb i que estiguin sotmeses a 

cap classe d’exposició específica. 

- 75 en la resta de casos 

 

La forma de l’àrid gruixut s’expressarà mitjançant el seu índex de llenques , entès com el 

percentatge en pes d’àrids considerats com llenques segons UNE-EN 933-3 i el seu valor ha de 

ser inferior a 35  

Es compliran les següents limitacions:  

-Resistència a la fragmentació de l’àrid gruixut determinada 
segons el mètode d’assaig indicat en la UNE-eN 1097-2 (assaig 
Los Angeles ) ≤ 40  

-Absorció de l’aigua pels àrids, determinada segons el mètode 
d’assaig indicat a la UNE-EN 1097-6.  

Aigua 

Haurà de complir les condicions exigides en els capítols d'aquest Plec.  

L’aigua utilitzada, tant per l'amassat com pel curat del formigó en obra, no ha de contenir cap 

ingredient perjudicial en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció 
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de les armadures davant la corrosió. En general, podran utilitzar-se totes les aigües 

sancionades com acceptables per la pràctica.  

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, hauran d’analitzar-se 

les aigües, i tret de justificació especial que no alterin perjudicialment les propietats exigibles 

al formigó, hauran de complir les condicions recollides a l’article 27 de la instrucció EHE-08.  

Es limita el contingut de ió clorur a 3 gr/l en el cas de formigó armat i formigó en massa que 

tingui armadures per reduir la fisuració.  

Additius 

S’entén per additius aquelles substàncies o productes que, incorporades al formigó abans de 

l'amasada (o durant la mateixa o en el transcurs d’una amassada suplementària) en una 

proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen la modificació desitjada, en estat 

fresc o endurit, d’alguna de les seves característiques, de les seves propietats habituals o del 

seu comportament.  

En el formigó armat i pretensat es prohibeix de forma explícita la utilització d’additius que en 

la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin 

ocasionar o afavorir la corrosió d’armadures. Expressament es prohibeix el clorur càlcic (Art. 

29.1).  

Es consideraran fonamentalment cinc tipus d’additius que es recullen a la taula 29.2 de la 

Instrucció de Formigó estructural EHE-08: Reductors d’aigua/plastificants, reductors d’aigua 

d’alta activitat/superplastificants, modificadors de fraguat/acceleradors i retardadors, 

inclusors d’aire multifuncionals. Aquests additius hauran de complir la UNE-EN 934-2. En els 

documents d’origen, hi constarà la designació de l’additiu d’acord amb l’indicat a la UNE-EN 

934-2, així com el certificat del fabricant que garanteixi que el producte satisfà els requisits 

prescrits en la norma, l' interval d’eficàcia (proporció a utilitzar) i la seva funció principal.  

La utilització d’altres additius no contemplats a l’article 29.2 de la EHE 08 requereix l’aprovació 

prèvia de la Direcció Facultativa.  

La utilització d’additius en el formigó, una vegada a l’obra i abans de la col·locació, requereix 

l’autorització de la Direcció Facultativa.  

Addiccions 

S'entén per addiccions aquells materials inorgànics, putzolànics o amb hidrolicitat latent que, 

finament dividits, poden ser afegits al formigó amb l’objectiu de millorar alguna de les seves 

propietats o conferir-li característiques especials  

Tant sols es podran utilitzar cendres volants i fum de sílice com addiccions en el formigó en el 

moment de la seva fabricació.  

Les addiccions poden utilitzar-se com components del formigó sempre que es justifiqui la seva 

idoneïtat pel seu ús, produint l’efecte desitjat sense modificar negativament les 
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característiques del formigó, ni representar perill per la durabilitat del formigó, ni per la 

corrosió de les armadures.  

Per utilitzar cendres volants o fum de sílice com addicció al formigó, haurà d’utilitzar-se un 

ciment tipus CEM I. A Més, en el cas de l'addicció de cendres volants, el formigó haurà de 

presentar un nivell de garantia conforme a l’indicat en l’article 81 de la EHE 08, per exemple, 

mitjançant un distintiu de qualitat oficialment reconegut.  

En formigó pretensat podrà utilitzar-se addicció de cendres volants en quantitat no superior al 

20% del pes del ciment, o fum de sílice amb un percentatge que no excedeixi el 10% del pes 

del ciment.  

En aplicacions concretes d’alta resistència , fabricat amb ciment tipus CEM I, es permet 

l’addicció simultània de cendres volants i fum de sílice , sempre que el percentatge de fum de 

sílice no sigui superior al 10% i que el percentatge total d’addiccions (cendres volants i fum de 

sílice) no sigui superior al 20%, en tots dos casos respecte el pes del ciment. En aquest cas la 

cendra volant només es contempla a efecte de millorar la compacitat i reologia del formigó, 

sense que es comptabilitzi com a part del conglomerant mitjançant el seu coeficient d’eficàcia 

K.  

Tipus i dosificació dels formigons  
Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, i d'acord amb la resistència mínima 

exigible als 28 dies en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta 

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

 
A continuació es detalla la màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment segons 

Taula 37.3.2.a:  

 
 

Els formigons compliran les condicions exigides en "La Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE".  

Consistència  
Les consistències del formigó contemplades en la Instrucció són: Seca, Plàstica, Tova i Fluida i 

líquida (art. 31.5).  
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La mesura de la consistència s’efectua mitjançant el con d’Abrams (art. 31.5):  

 
 
 
 
 
 
Tret d’aplicacions específiques que així ho requereixin, s’evitarà la utilització de les 

consistències seca i plàstica. No podrà utilitzar-se la consistència líquida, tret que 

s’aconsegueixi mitjançant la utilització d’additius superfluidificants.  

Designació completa del formigó  
La designació del formigó es fa segons l’article 39.2.  

La resistència característica a compressió els 28 dies expressada en N/mm
2

 (R): 

L’escala de valors habituals és: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100  

Grandària màxima del granulat segons article 28.2 expressada en mm (TM).  

Designació del tipus d’ambient segons article 8.2.1 (A).  

La designació del formigó es realitzarà en funció de la següent expressió tenint en compte els 

paràmetres indicats anteriorment:  

T – R / C / TM / A  

La resistència de 20N/mm
2

 es limita en la seva utilització a formigons en massa.  

Durabilitat  
La incorporació de paràmetres de durabilitat, afecta per una banda les condicions d’execució 

de les peces de formigó estructural, i per altra la dosificació de formigons emprats. Per aquest 

motiu en la designació s’incorpora el tipus d’ambient. Aquest estableix en funció de l’ús 

estructural del formigó els valors màxims de la relació aigua/ciment i del mínim contingut de 

ciment/m
3

 segons article 37.3.2.a i taula 37.3.2.b. 

 

Es defineixen 7 classes generals d’exposició segons taula 8.2.2 i 6 classes específiques 8.2.3.a 

tal i com s’indica a continuació:  

 

 

 

Consistència  Assentament en cm  
Seca (S)  0 – 2  
Plàstica (P)  3 – 5  
Tova (B)  6 – 9  
Fluida (F)  10 – 15  
Liquida (L) 16 – 20  

- HM  formigó en massa  
- HA  formigó armat  
- HP  formigó pretensat  

S  Seca  
P  Plàstica  
B  Tova  
F  Fluida  
L  Líquida  
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Classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures  

 
 
 
 
Classes específiques d’exposició relatives a altres processos de deteriorament diferents de la 
corrosió  
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A continuació s’adjunta la taula de Classificació de l’agressivitat química en funció de 

l’exposició:  

 

3.15-MORTERS DE CIMENT  
Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 

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

propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direcció d'obra.  

L'àrid fi ha d'estar composat per partícules dures i resistents, de corba granulomètrica dins dels 

següents límits.  

 

La fracció compresa entre cada dos tamisos consecutius de la sèrie indicada, no podrà 

ultrapassar del 45 % en pes, del total de l'àrid fi.  

No ha de contenir substàncies perjudicials, argiles, sorra, etc...  

Els tipus que es fan servir són els següents:  

MH-250 : Per a fàbriques de rajol i m'empostaria, 250 kg de ciment p-350 per m3. de morter.  

MH-450 : Per a fàbriques de rajol  especials i capes d'assentament  de llambordes i vorades, 

500 kg. de ciment p-350 per m3. de morter.  

MH-600 : Per a enfoscats , enlluïts 600 kg. de ciment p-350 per a m3 de morter.  

MH-700 : Per a enfoscats exteriors, 700 kg, de ciment p-350 per m3 de morter.  

El Director de les obres podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les circumstàncies 

de l'obra ho aconsellin.  
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3.16-HIDROSEMBRA  
S'inclou en aquesta unitat la preparació dels talussos dels terraplens i desmunts; l'abonament i 

posterior sembra de llavors de gespa, a més a més de les operacions necessàries per garantir 

l'efectivitat de plantació realitzada.  

Materials i execució de les obres: a títol indicatiu s'inclouen les següents dotacions:  

- Llavors de gespa 0'03 kg/m2.  

- Fems 5'00 kg/m2  

Prèviament a la sembra es determinaran les espècies i varietats així com les proporcions de les 

llavors a emprar.  

Medició i abonament: La sembra i cura de les plantacions es mesurarà i abonarà per metres 

quadrats (m2) realment executats, d'acord amb les indicacions de l'Enginyer Director. 

L'esmentada unitat comprendrà, en el seu cas, les atencions necessàries, inclòs el reg fins 

l'entrega definitiva de les obres.  

3.17 -BARRERES DE SEGURETAT  
Aquests són els elements de defensa, ja siguin metàl·lics, de fusta, formigó, m'empostaria o 

qualsevol altre material, que serveixi per a evitar perills als vehicles que accidentalment surten 

de la calçada.  

Materials  
La barrera de seguretat està construïda per pals d'acer laminat de perfil doble T i banda de 

doble ona del tipus estàndard model AASHO M-180-60, i les seves mides són les que hi figuren 

en els plànols.  

Bandes, Terminals i peces especials  
Estaran formades d’acer laminat que complirà l'especificat en l'Article 428. Aquest perfils 

estaran galvanitzats d'acord amb el prescrit en l' Article 262.  

Tots els elements hauran de tenir una resistència a tracció igual o superior a trenta-sis mil kg. 

(36.000kg) i un allargament màxim del 12 per cent (12 %).  

Bandes sotmeses a un assaig de flexió, entre recolzaments especials a quatre metres (4,- m.) i 

la càrrega aplicada en el centre de la llum, sobre una superfície de vuit centímetres quadrats 

(8,- cm2), compliran les següents condicions:  

 
 
Les peces emprades, amb l'empalada, amb el primer empalme situat sota la càrrega durant 

l'assaig, haurà de complir les mateixes condicions abans esmentades.  
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El tall de les bandes i terminals es realitzarà mitjançant oxicorte i les rebaves, estries i 

irregularitats de marge inherents a les operacions de tall, s'eliminaran posteriorment amb 

pedra esmeril. Es prohibeix el tall amb arc elèctric, serra o cisalla.  

Els marges tallats que hagin de quedar en les proximitats d'unions soldades, es mecanitzaran 

amb pedra esmeril, buril amb esmerilat posterior o fresa, en una profunditat no inferior a dos 

mil·límetres (2mm) , amb la finalitat d'aixecar tota la capa de metall alterat per el tall. La 

mecanització es portarà, al menys, fins una distància de trenta mil·límetres (30 mm) de 

l'extrem de la soldadura.  

Recepció de les bandes 

La recepció de les tanques metàl·liques es realitzarà aplicant l'Ordre Circular 319/91 T i P sobre 

toleràncies de gruix en tanques metàl·liques per a barreres de seguretat continues de 31 de 

març de 1.991, de la Direcció General de Carreteres de MOPT.  

Forats 

Els forats s'executaran en taller amb trepant i el seu diàmetre serà detallat en els plànols, 

distingit entre els forats per al solapament de banda dels practicats per la unió al pal. Estarà 

totalment prohibit l'ús de la broca passant per engrandir o rectificar forats.  

Pals 

Estaran construïts per perfils d'acer laminat que compliran l'especificat en l'Article 620 del 

present Plec. Tots els pals estaran galvanitzats d'acord amb el prescrit en l'article 262 del 

Present Plec.  

El tipus de perfil i la longitud dels pals seran els definits en els plànols. Per el tall dels pals 

regirà l'especificat per al tall de bandes i terminals en l'apartat anterior.  

Plaques de seient 

Seran de xapa d'acer laminat que complirà l'especificat en l'Article 620.  

La forma i dimensions seran les definides en els plànols. Totes les plaques portaran les sigles 

de la fàbrica i el símbol de la designació de l'acer.  

Elements d'unió 

Els cargols, perns, arandeles i altres elements d'unió seran d'acer i estaran galvanitzats d'acord 

amb el prescrit en l'Article 262 "Galvanitzats" del present Plec.  

Altres materials 

El morter, formigó, armadures i pintura per a imprimació anticorrosiva, complirà les 

prescripcions imposades en els corresponents articles del present Plec.  
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3.18 -MATERIALS DIVERSOS  
Els materials per als quals no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest Plec, seran 

tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en cada cas, a judici de 

la Direcció d'Obres.  
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4.-Execució i control de les obres  

4.1 -GENERALITATS SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  
El plànol de comparació serà definit a la Planta General i als perfils longitudinals.   

Una vegada adjudicades les obres, es procedirà al Replanteig.  

L'adjudicatari haurà de proposar un programa de treball, per tal que sigui aprovat, abans de 

començar les obres i especificarà els terminis parcials per a diferents unitats d'obra,  

compatibles amb el termini total d'execució. Un cop aprovat aquest Programa, l’adjudicatari 

estarà obligat a complir els terminis.  

El Tècnic Director de les obres, podrà sol·licitar les proves i assaigs que consideri convenients 

dels materials que han d'entrar en l'execució d'aquestes obres. Totes les despeses de 

realització dels assaigs aniran a càrrec del Contractista, fins a un import màxim de 1,5% del 

Pressupost d'Execució del Material. 

 

4.2 -PRECAUCIONS DURANT LES OBRES  
Durant les obres es disposaran els treballs de manera que quedi assegurat, en tot moment, un 

dels carrils de circulació, amb tràfic alternatiu en cada sentit, exceptuant els casos en els que 

per motius de seguretat, per exemple voladures, sigui necessari restringir de forma completa 

el trànsit.  

Les longituds de restricció de pas seran fixades per la Direcció d'Obra en funció dels tràfic 

usuari i dels problemes que s'originen. Llevat d'autorització expressa no serà superior al 

quilòmetre.  

Les obres hauran de condicionar-se, finalitzant les capes del  ferm, per que no es presentin 

longituds excessives en condicions de trànsit difícil.  

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà 

d'instal·lar, hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de Senyalització de 

Carreteres d'Obres, especialment la Instrucció 8.3-I-C "Señalización de Obras" aprovada per 

O.M. de 31-08-87 i en particular l'assenyalat en l'apartat "Ordenación de la Circulación en 

presencia de Obras fijas" pel cas de circulació en sentit únic alternatiu.  

En el present projecte està previst realitzar la senyalització mitjançant semàfors, per aquells 

treballs en els quals sigui necessari afectar la calçada.  

El contractista destinarà, amb total continuïtat, durant el període d'execució de les obres, d'un 

equip de persones i medis suficients per a mantenir la senyalització en condicions adequades. 

Aquestes persones portaran armilles reflectants normalitzades. La col·locació dels senyals i el 

manteniment d'aquestes, tan de dia com de nit, seran de responsabilitat i a càrrec del 

contractista.  

28



Incorporació a la xarxa local de carreteres del camí Begues – Torrelles 
Plec de Condicions 

 
A parts dels senyals establerts per la Norma 8.3-I-C està obligat a instal·lar al seu càrrec, els 

cartells informatius de "PRUDÈNCIA", "DISCULPEU LES MOLÈSTIES", "VELOCITAT 

RECOMANADA", etc... que determini la Direcció de l'Obra.  

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva 

senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia autorització de la 

senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat.  

 

4.3 -OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI  
Serà responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, 

protecció o desviament dels serveis afectats i essent aquests treballs d'abonament a 

l'adjudicatari amb càrrec a la Partida Alçada existent en el pressupost.  

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les servituds 

afectades, essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari.  

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que 

directament o indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra d'aquest projecte.  

Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar a la persona 

o propietat que resulti perjudicada.  

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres.  

Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels 

abocadors.   

 

4.4 -COMPETÈNCIA DEL PERSONAL ENCARREGAT DE L'EXECUCIÓ  
L'execució de les instal·lacions es confiarà a persones amb coneixements tècnics i pràctics 

suficients per realitzar els treballs correctament.  

 

4.5 -REPLANTEIG  
El Tècnic Director farà sobre el terreny la comprovació del Replanteig General de les obres i els 

Replanteigs Parcials de les seves diferents parts que siguin necessaris en el curs de la seva 

execució, havent de presenciar el Contractista aquestes operacions, el qual es farà càrrec de 

les marques, senyals, estaques i referències que es deixin en el terreny.  

Del resultat d'aquestes operacions s'aixecarà la corresponent Acta de Replanteig, que signaran 

el Tècnic Director i el Contractista.  

D'acord amb el que s'estableix a les disposicions vigents, seran a càrrec del Contractista, les 

despeses que origini el Replanteig de les Obres.  
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4.6 -PERFILS LAMINATS PER A ELEMENTS ACCESSORIS  
En aquest punt es consideren elements accessoris de les obres de fàbrica (escales, ancoratges, 

cantoneres...), que estiguin inclosos en les peces auxiliars dels elements principals d'aquestes.  

Els materials compliran les condicions de l'article corresponent d'aquest Plec i la col·locació 

d'aquests elements es farà seguint les instruccions de la Direcció d'Obra.  

 

4.7 -DESBROSSADA DEL TERRENY  
La desbrossada de les zones fixades en els plànols, consisteix en extreure i retirar de les zones 

ocupades, tots els arbres, arrels, arbusts, matolls, plantes, brossa, fullaraca, pals de fusta, així 

com les deixalles, escombraries o qualsevol material indesitjable que impedeixi la realització 

de les obres.  

Inclou igualment la retirada d'aquells elements com tanques de patis, xarxes de tela metàl·lica, 

murets, arquetes, sèquies, regs, i en general tots aquells que no estan inclosos en altres 

apartats sigui necessari la seva retirada per tal de realitzar l'obra.  

També aquesta partida inclou el desmuntatge i acopi de les barreres de seguretat de la 

carretera, així com dels senyals de circulació existents.  

Les zones a desbrossar hauran d'ésser les àrees indicades aproximadament en els plànols, o 

que marqui la Direcció d'Obra. La desbrossada no es durà a terme a les zones netes o a on es 

pugui retirar directament la terra vegetal.  

La seva execució inclou les operacions següents:  

-Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada. 

-Retirada dels esmentats materials.  

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la Direcció de 

l'Obra.  

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal d'establir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys a construccions existents i preservar els 

elements que hagin de quedar intactes.  

Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, d'acord amb 

les ordres del Tècnic Director.  

La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc que 

assenyali el Tècnic Director.  

 

4.8 -ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE FERM  
Serà d'aplicació el prescrit en el Plec General.  
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La unitat comprèn l'escarificat, renivellació de la rasant segons els peralts de la secció, i la seva 

compactació, sense aportació de nous materials.  

La profunditat afectarà a la totalitat de la capa que presenta marcada adherència i que permet, 

a més a més, aconseguir la unió amb el nou terraplè.  

 

4.9 -EXCAVACIÓ EN DESMUNT  
Es defineix com excavació en desmunt les operacions necessàries per excavar i anivellar les 

zones de desmunt fins a la forma que calgui per a l'execució de les obres, tant per sobre del 

nivell freàtic com per sota d'aquest.  

Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions:  

a) Excavació dels desmunts fins als límits definits en el projecte o assenyalats per la Direcció 

d'Obra  

b) Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits afectats per 

les obres. 

c) Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes condicions.  

d) Preparació de la superfície d'assentament.  

L'excavació de l'explanació serà no classificada, fet pel qual comporta que el preu unitari 

s'apliqui a qualsevol classe de terreny, inclòs terra vegetal i roca.  

No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques. Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no 

disminuir la resistència del terreny no excavat.  

Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat de talussos en roca, esllavissades 

per descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i embassaments deguts a drenatge 

defectuós de la zona.  

El contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge. Tots els materials 

que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible, en la formació de terraplens i 

altres usos fixats per la Direcció d'Obra i es mantindran separats de la resta dels productes 

excavats.  

El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc indicat per la 

Direcció d'Obra.  

Per a l'excavació en roca es tindran en compte les prescripcions de l'Article 322 del Plec 

General, sense que això suposi cap abonament per separat. S'executarà de manera que no 

afecti o desprengui roca de la no excavada. Es tindrà especial cura d'evitar danys als talussos 

del desmunt i la cimentació de la futura esplanada.  

31



Incorporació a la xarxa local de carreteres del camí Begues – Torrelles 
Plec de Condicions 

 
El Contractista abans de començar qualsevol excavació en roca sotmetrà a l'aprovació de la 

Direcció d'Obra el mètode que se seguirà per a l'execució dels explosius, que haurà de garantir 

la geometria projectada dels talussos, així com l'obtenció del material en bones condicions per 

a la seva posterior utilització. Es recomana utilitzar en tots els casos la tècnica del pretall.  

Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà esllavissades, es 

prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció d'Obra. La present unitat serà 

d'aplicació també, a l'excavació en emplaçaments d'obra de fàbrica i murs, així com l'excavació 

addicional de sòls inadequats.  

 

4.10-EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  
L' excavació en rases i pous serà no classificada, de forma anàloga al que s'ha previst en 

l'Article anterior.  

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous, la seva execució inclou 

les obres d'excavació, anivellament i evacuació del terreny i el transport dels productes 

remoguts al dipòsit o lloc d'utilització.  

Les obres d'excavació s'efectuaran d'acord amb els plànols.  

L'excavació continuarà fins arribar a la profunditat indicada i obtenir-se una superfície ferma i 

neta a nivell o escalonada, segons s'ordeni. No obstant, el Director podrà modificar la 

profunditat si veient les condicions del terreny, ho creu necessari per tal d'assegurar una 

cimentació satisfactòria.  

En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb entibació, el Contractista les haurà 

d'executar, així com els esgotaments necessaris o augment dels talussos projectats.  

Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar els mitjans i 

instal·lacions necessaris per esgotar-la.  

Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes s'ompliran correctament. 

També s'eliminaran totes les roques soltes.  

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins a on sigui possible, en la 

formació de terraplens o altres usos que assenyali la Direcció de l'Obra i es transportaran 

directament a les zones d'utilització, o als abocadors proporcionats pel Contractista.  

Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. estaran especialment assegurats. Amb 

aquesta finalitat, l'entibació i travaments de la rasa s'executaran de forma que l'espai de 

treball quedi obstruït el mínim possible. Es col·locaran les riostes que siguin imprescindibles.  

S'instal·laran passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases només 

s'utilitzaran escales.  
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4.11 -REPLENS DE RASES I POUS  
Consisteix en l'extensió i compactació de materials procedents de l'excavació per a replè de 

rases o qualsevol zona que no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb 

els quals es porta a terme l'execució dels terraplens.  

Es replanarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la Direcció 

d'Obra. En cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, per exemple), 

aquesta operació es farà amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest 

Plec. El replè i recobriment es començarà quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin en 

condicions de suportar el pes de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin actuar.  

El replè no tindrà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl destinat a 

replè haurà d'admetre una compactació perfecta.  

El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadores lleugeres. El replè 

s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per evitar qualsevol desplaçament de la canonada o 

element de drenatge.  

Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix 

d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme la 

compactació convenient. Els instruments de compactació s'elegiran segons les condicions de 

sòl i de la construcció.  

No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconament i vibració, quan el gruix de capa 

entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre.  

La retirada de les entibacions i sobretot de les riostes s'efectuarà al mateix temps que el replè, 

realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense arriostament pugui 

replenar-se i compactar-se tot seguit.  

 

4.12 -TERRAPLENS  
Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació dels sòls procedents de l'excavació, en 

zones d'extensió que permeti la utilització de maquinària d'elevat rendiment.  

La unitat de terraplè és aplicable a la unitat de replè en el cas de substitució de sòls inadequats 

i el replè corresponent al trasdós d'estreps i murs. El seu amidament no superarà el de 

l'abonament en el cas d'excavació en la qual fa referència a sobre-excavació i talussos.  

La seva execució inclou les següents operacions:  

-Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb subministra de materials que 

compleixin  

les especificades en aquest Plec, procedents de l'excavació en desmunt o préstec. 

-Extensió i compactació d'aquests, humitejant o dessecant cada tongada, segons faci falta.  
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-Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de treball, en bones condicions de 

funcionament.  

Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no jutgin com a 

inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels préstecs que s'assenyalin 

en el projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra, prèvia eliminació dels troncs, arrels, 

vegetació, etc..  

En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten a continuació:  

-Sòls com els fangs, escombraries, deixalles...  

-Sòl amb estat congelat  

En qualsevol cas, la decisió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la Direcció d'Obra, 

que decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a l'abocador.  

Per iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és necessària 

l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de complir els següents 

requisits:  

-Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de l'Obra, totes les operacions 

preparatòries necessàries per garantir una bona execució, especialment les que assegurin un 

perfecte drenatge.  

-No s'autoritzarà l'execució de cap treball sense que s'hagi portat a terme en totes les frases i 

referències topogràfiques necessàries.  

Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es procedirà a la 

construcció del terraplè, establertes abans, i s'estendran en tongades successives, de gruix 

uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada. El gruix de les tongades serà el suficientment 

reduït per tal que amb tots els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de 

compactació exigit. Els materials de cada tongada seran les característiques uniformes, i si no 

ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-ho convenientment amb la maquinària 

adequada. No s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi comprovat que la superfície 

subjacent compleix les condicions exigides. Quan la tongada subjacent es trobi reblanida per 

una humitat excessiva, la Direcció d'Obra no autoritzarà l'extensió de la següent.  

Per la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda extensió, la seva 

pendent o la proximitat a obres de fàbrica, no permetin la utilització de l'equip que 

normalment s'utilitza per a la compactació dels terraplens, es compactarà amb els mitjans 

adequats a cada cas, de forma que les densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les 

obtingudes en la resta de terraplens.  

Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 2º C, 

havent de suspendre'ls els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d'aquest límit  
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Sobre les capes en execució s'han de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi 

completat la seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es distribuirà de forma que les 

rodades no es concentrin en la superfície.  

 

4.13 -CUNETES REVESTIDES I DESGUASSOS SUPERFICIALS  
En els llocs indicats en els plànols, o ordenats per la Direcció de l'Obra, les cunetes o 

desguassos superficials es revestiran amb formigó.  

El tipus de formigó serà H-150. La superfície d'assentament haurà d'ésser suficientment 

anivellada i compactada, en cas d'estar constituïda per material cohesiu amb excés d'humitat, 

es retirarà aquest i es substituirà per un altre de tipus granular amb un gruix estricte perquè la 

base de suport pugui considerar-se estable.  

Les juntes de formigonat es realitzaran tal com s'indiquen en els plànols, cada 10.- m. i caldrà 

segellar-les, i els formigons s'executaran segons les normes que regeixen els formigons en 

obres de fàbrica.  

 

4.14 -CANONADES DE FORMIGÓ  
Les canonades aniran dins les rases degudament anivellades amb el pendent que li 

correspongui. L'amplada de la rasa serà el diàmetre exterior de la canonada més 40 cm. La 

fondària serà variable segons la rasant del terreny. L'alçada de replè sobre la canonada serà 

com a mínim de 75 cm.  

La canonada estarà assentada sobre una solera de formigó en massa de resistència 

característica 100 Kg/cm2.  

Durant l'execució es comprovarà la rasant de la rasa. La variació de la diferència de cota entre 

dos pous de registre no podrà sobrepassar el 20%.  

Una vegada col·locada la canonada, es protegirà aquesta amb formigó H-150 fins 15.- cm. per 

sobre de la clau, seguint el detall indicat en els plànols. El replè de la rasa es farà per tongades 

successives. En el cas de canonades de PVC o polietilè es cobrirà amb sorra els primers 15.- cm. 

per sobre de la generatriu del tub. En el cas de tubs de formigó, la compactació del replè 

assolirà en tots els casos un grau de compactació del 95% del Proctor Normal.  

Les juntes i unions hauran de ser totalment estanques.  

Abans de l'acceptació definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat 

satisfactòriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fàbrica com a la seva 

recepció a l'obra i una vegada instal·lats.  

El muntatge de la canonada l'haurà de realitzar personal experimentat, que també vigilarà el 

reompliment de la rasa, i especialment la compactació dels tubs.  
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Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant-la amb bomba o deixant 

desguassar l'excavació.  

Per a l'elecció de les juntes es tindran en compte les sol·licitacions externes i internes a les 

quals s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa del llit d'assentament, pressió hidràulica, etc), així 

com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixen 

la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els 

esforços mecànics, i no produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  

En el cas de què els tubs no tinguin prou resistència mecànica, com és el cas d'alguns de PVC, 

de la sèrie E, aquests cal protegir-los amb un dau de formigó, les dimensions del qual seran 

funció de la profunditat de soterrament el tràfic de vehicles i el diàmetre de la canonada de 

PVC.  

Al tractar-se de replè amb formigó la col·locació d'aquest es realitzarà amb les precaucions 

necessàries que evitin la producció d'aixafaments o flotacions. Per aquesta raó es procedirà a 

lligar la canonada al fons de la rasa amb diverses omegues d'anclatge de filferro reduït, 

col·locat a portell. Per aquesta raó sol realitzar-se el formigonat de la canonada en vàries fases.  

Juntes  
En els tubs de formigó la junta serà d'endoll i cordó i podran portar una junta tòrica de goma. 

Estarà segellada amb morter de 500 Kg. de ciment.  

Si escau les juntes i unions hauran de ser totalment estanques i se sotmetran a l'aprovació del 

Director de l'obra que decidirà el tipus a emprar.  

Toleràncies i assaigs dels tubs de formigó  
Se sotmetran a inspecció i proves, tubs sencers. Generalment els tubs sotmesos a prova 

tindran 1 m. de longitud.  

Els assaigs es faran segons es descriuen a la norma DIN A 4.032 per característiques i 

dimensions, impermeabilitat i càrrega de ruptura.  

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i les toleràncies admissibles per a 

diferents diàmetres.  
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Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atm. 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que a la 

superfície hi apareguin taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el 

qual pot ésser sobrepassat per un tub fins a un 30%. En sotmetre a prova de ruptura cadascun 

dels tubs, es mantindran els valors mínims de la càrrega de compressió en Kg/m. de longitud 

útil, esmentats a la taula.  

La forma i dimensions de les arquetes, pous de registre i obres de drenatge, així com els 

materials a emprar, serà definit en els plànols. Un cop efectuada l'excavació necessària es 

procedirà a l'execució de les diverses obres d'acord amb els materials previstos, tenint cura del 

seu acabat.  

Seran de formigó construïts "in situ" o prefabricades, essent els tipus HM-20/P/20, segons 

sigui o no armat. La connexió dels tubs es farà complint les cotes definides en els plànols o 

fixades per la Direcció d'Obra. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-500. 

Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, i es col·locaran de 

forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. Les 

canonades seran de formigó i hauran de complir les prescripcions tècniques indicades en 

l'apartat anterior.  

 

4.16 -DRENATGES SOTERRANIS  
Serà d'aplicació el prescrit en l'Article del Plec General.  

Els drenatges consistiran en tubs de formigó porós de quinze centímetres de radi interior, 

allotjats en una rasa, recoberts de material filtrant. El material filtrant complirà l'especificat en 

l'Article 421 del Plec General pel cas de terrenys cohesius.  

 

4.17 -SUB-BASE GRANULAR  
Preparació de la superfície existent.  
La sub-base granular no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual ha 

d'assentar-se té la densitat deguda i les rasants indicades en els plànols amb les toleràncies 

establertes en el present Plec.  

Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades toleràncies, 

es corregiran, d'acord amb el que es prescriu a la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec.  

Extensió d'una tongada  
Una vegada comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a l'extensió 

d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva 

segregació o contaminació, en tongades de gruix suficientment reduït perquè amb els mitjans 

disponibles s'obtingui en tot el gruix i el grau de compactació exigit.  

Després d'estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació.  
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El contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra en funció de la maquinària disponible, i 

dels resultats que s'obtinguin en els assaigs realitzats.  

En cas que sigui precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la humectació 

dels materials sigui uniforme.  

Compactació de la tongada  
Un cop aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la compactació de la 

sub-base granular, la qual es continuarà fins arribar a una densitat igual, com a mínim, a la que 

correspongui el 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat segons la norma NLT 

108/72.  

Les zones que per la seva extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de fàbrica, no 

permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigués utilitzant, es compactaran amb els mitjans 

adequats pel cas; de manera que les densitats obtingudes no siguin inferiors a les de la resta 

de la sub-base granular. La compactació s'efectuarà longitudinalment, començant per les vores 

exteriors, progressant cap al centre i solapant-se en cada recorregut una amplada no inferior a 

un terç de l'element compactador.  

S'extrauran mostres per comprovar la granulometria, i si aquesta no fos correcta, s'afegiran 

nous materials o es mesclaran les parts esteses fins que es compleixi l'exigida.  

Aquesta operació es realitzarà especialment en les vores per comprovar que una eventual 

acumulació de fins no redueix la capacitat drenant de la sub-base.  

No s'estendrà cap tongada si no ha estat realitzada la anivellació i comprovació del grau de 

compactació de la precedent.  

Quan la sub-base granular es composi de materials de diferents característiques o 

procedències, s'estendrà cada un d'ells una capa d'espessor uniforme, de forma que el 

material més gros ocupi la capa inferior i el més fi la superior. L'espessor de cada una 

d'aquestes capes serà tal que, al mesclar-se totes elles s'obtingui una granulometria que 

compleixi les condicions exigides. Aquestes capes es barrejaran amb anivelladores, grades de 

discs, mescladores rotatòries o altra maquinària aprovada pel Director de les Obres, de manera 

que no pertorbi el material de les capes de sota.  

La mescla es continuarà fins aconseguir un material uniforme, el qual es compactarà d'acord 

amb tot allò exposat anteriorment.  

Toleràncies de la superfície acabada  
La superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni diferir d'ella en més de 

1/5 del gruix previst en els plànols per la sub-base granular.  

La superfície acabada no haurà de variar en més de 10 mm. quan es comprovi amb un regle de 

3 m. aplicat tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera.  

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies anteriorment exposades en corregiran pel 

contractista, d'acord amb les instruccions del Director de les Obres.  
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Limitacions de l'execució  
Les sub-bases granulars s'executaran quan la temperatura ambient a l'obra sigui superior a 2º 

C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura estigui per sota d'aquest límit.  

Sobre les capes en execució es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic fins que no s'hagi 

completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de 

passar sobre elles es distribuirà de forma que no es concentrin roderes en la superfície. El 

Contractista serà responsable dels danys originats per aquesta causa, havent de procedir a la 

reparació dels mateixos d'acord amb les indicacions del Director.  

 

4.18 -REGS D'EMPRIMACIÓ  
Equip necessari per a l'execució de les obres  

Equip per a l'aplicació del lligant 

Anirà muntat sobre pneumàtics i haurà d'ésser capaç d'aplicar la dotació del lligant 

especificada, a la temperatura prescrita. El dispositiu regador proporcionarà una uniformitat 

transversal suficient, i haurà de permetre la recirculació en buit del lligant. Per punts 

inaccessibles a l'equip i retocs, s'utilitzarà una caldera regadora portàtil proveïda d'una llança 

de mà. Si el lligant utilitzat fa necessari l'escalfament, l'equip haurà d'estar dotat d'un sistema 

de calefacció per cremador de combustible líquid. En tot cas, la bomba d'impulsió del lligant 

haurà de ser accionada per un motor, i estar proveïda d'un indicador de pressió, calibrat en Kg. 

força per centímetre quadrat. També haurà d'estar dotat l'equip d'un termòmetre pel lligant, 

calibrat en 0º C., i el seu element sensible no podrà estar situat a les proximitats d'un element 

escalfador.  

Equip per a l'extensió de l'àrid. 

S'utilitzaran estenedores mecàniques, incorporades a un camió o autopropulsades. Quan es 

tracti de cobrir zones aïllades en les que hi hagi excés del lligant, podrà estendre's l'àrid 

manualment.  

Execució de les obres  

Preparació de la superfície existent 

Es comprovarà que la superfície sobre la qual s'efectuarà el reg d'emprimació compleix les 

condicions especificades per la unitat d'obra corresponent, i no es trobi reblanida per l'excés 

d'humitat.  

Quan la superfície damunt la qual es va a efectuar la regada es consideri en condicions 

acceptables, immediatament abans de procedir a l'extensió del lligant escollit, es netejarà la 

superfície que hagi de rebre'l, de pols, de brutícia, fang sec, matèria solta o quelcom que pugui 

ésser perjudicial, utilitzant per això escombradores mecàniques o màquines bufadores.  
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En els llocs inaccessibles als equips mecànics s'utilitzaran escombres a mà. Es cuidarà 

especialment de netejar les vores exteriors de la zona a tractar i sobretot junt a eventuals 

arreplecs d'àrids que hauran d'ésser retirats, si és necessari abans d'escombrar, per no 

obstaculitzar i evitar la seva contaminació.  

Aplicació del lligant 

Abans que es realitzi l'extensió del lligant bituminós, la superfície de la capa a tractar haurà de 

regar-se lleugerament amb aigua, utilitzant la dotació per humitejar la superfície 

suficientment, sense saturar-la per facilitar la penetració posterior del lligant.  

L'aplicació del lligant escollit es farà quan la superfície mantingui encara certa humitat, amb la 

dotació i a la temperatura aprovada pel Director. L'aplicació s'efectuarà de manera uniforme, 

evitant la duplicació de la dotació a les juntes de treball transversal. Per això es col·locaran 

tires de paper, o d'un altre material, sota els difusors, en aquelles zones de la superfície on es 

comenci o s'interrompi el treball, amb objecte que la regada pugui iniciar-se o acabar-se 

damunt d'elles i els difusors funcionin amb normalitat sobre l'altra zona a tractar.  

La temperatura d'aplicació del lligant serà tal, que la seva viscositat estigui compresa entre 

20-100 a SF.  

Quan la correcta execució de la regada ho requereixi el Director podrà dividir la dotació 

prevista per a la seva aplicació en dues vegades.  

Quan per les condicions de l'obra sigui precís efectuar la regada d'imprimació per franges, es 

procurarà que l'extensió del lligant bituminós es superposi, lleugerament en la unió de les 

diferents bandes.  

Es protegiran per evitar tacar-los de lligant, tants elements constructius o accessoris tals com: 

vorades, tanques, arbres,... puguin sofrir aquest defecte.  

Extensió de l'àrid 

Quan s'estimi necessària l'aplicació de l'àrid de cobertura, la seva extensió es realitzarà de 

manera uniforme, amb la dotació aprovada pel Director.  

La distribució de l'àrid per mitjans mecànics s'efectuarà de manera que s'eviti el contacte de 

les rodes amb el lligant sense cobrir.  

Quan l'extensió de l'àrid s'hagi d'efectuar sobre una franja imprimida, sense que ho hagi estat 

la franja adjacent, l'àrid s'estendrà de forma que quedi sense cobrir una banda d'uns 20 cm. de 

la zona tractada, al costat de la superfície que encara no ho hagi estat i amb objecte que es 

pugui aconseguir un lleuger solapament en l'aplicació del lligant al que s'ha fet referència 

anteriorment.  

Limitacions de l'execució  

Un reg d'emprimació s'aplicarà quan la temperatura ambient a l'ombra i de la superfície siguin 

superiors a 10ºC i no hi hagi por de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura 
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ambient té tendència a augmentar, podrà fixar-se en 5ºC la temperatura límit inferior per 

poder aplicar la regada.  

Dins el programa de treballs es coordinarà l'aplicació de la regada d'imprimació amb l'extensió 

de les capes bituminoses posteriors, de forma que no es retardi tant que la regada 

d'emprimació hagi perdut la seva efectivitat com a element d'unió d'aquelles.  

Quan sigui necessari que circuli el tràfic sobre la capa imprimida i per això s'hagi efectuat 

l'extensió de l'àrid de cobertura, haurà de prohibir-se l'acció de tot tipus de tràfic, almenys 

durant les 24 hores que segueixen a l'aplicació del lligant, termini que defineix el seu període 

d'absorció. La velocitat màxima dels vehicles haurà de reduir-se a 30 km/h.  

 

4.19 -REGS D’ADHERÈNCIA.  
Execució de les obres  

Preparació de la superfície existent 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg d'adherència, compleix les 

condicions especificades per la unitat d'obra corresponent.  

Quan la superfície sobre la qual s'efectuarà el reg es consideri en condicions acceptables, 

immediatament abans de procedir a l’extensió del lligant escollit, si cal es netejarà la 

superfície, amb escombradores manuals.  

En llocs inaccessibles als equips mecànics, s'utilitzaran escombres de mà. Es netejarà 

especialment les vores a tractar.  

Si el reg s'aplica sobre un paviment bituminós antic, s'eliminaran els excessos de betum 

existents en la superfície del mateix en forma de taques negres localitzades.  

Aplicació del lligant 

L'aplicació del lligant escollit es farà amb la dotació i a la temperatura aprovada pel Director, 

de manera uniforme i evitant la duplicació de la dotació en les juntes de treball transversals. 

Per això, es col·locaran tires de paper, o altre material, sota els difusors en aquelles zones de la 

superfície on comenci o s'interrompi el treball, amb objecte que el reg pugui iniciar-se o acabar 

sobre elles i els difusors funcionin amb normalitat sobre la zona a tractar.  

La temperatura d'aplicació del lligant serà tal que la seva viscositat estigui compresa entre 20 i 

100 segons Saybolt Furol.  

Es protegiran per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o accessoris, com 

vorades, balles, arbres...  

Limitacions de l'execució  
El reg d'adherència s'aplicarà quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a 10ºC, i 

no  i hagi por de precipitacions atmosfèriques. No obstant, si la temperatura ambient té 
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tendència augmentar podrà fixar-se en (5ºC) la temperatura límit inferior per poder aplicar el 

reg.  

Sobre la cap acabada de tractar, es prohibirà el pas de tot tipus de tràfic, fins que hagi acabat 

el curat del quitrà o betum fluïdificat, o la ruptura de l'emulsió.  

Dins el programa de treballes coordinarà l'aplicació del reg d'adherència amb l'extensió de la 

capa posterior, extensió que s'haurà de regular de manera que el lligant hagi curat o trencat 

pràcticament, però  sense que el reg d'adherència hagi perdut la seva efectivitat com 

element d'unió amb aquella.  

 

4.20 -MESCLA BITUMINOSA EN CALENT  
Equip necessari per a l'execució de les obres.  

Instal·lació de fabricació 

La mescla bituminosa en calent es fabricarà per mitjà d'instal·lacions tipus continu o 

discontinu, capaces de fer seguir simultàniament en fred el nombre d'àrids que exigeixi la 

fórmula de treball adoptada. La instal·lació tindrà un assecador que permeti l'assecat correcte 

dels àrids i el seu escalfament a la temperatura adequada per a la fabricació de la mescla. La 

instal·lació també tindrà un sistema de classificació d'àrids en calent i haurà d'estar provista 

d'indicadors de la temperatura dels àrids. El sistema d'emmagatzemament i calefacció del 

lligant haurà de permetre el seu escalfament a la temperatura d'utilització; la calefacció del 

lligant serà preferentment de serpentins d'oli o de vapor. El sistema de circulació tindrà una 

presa de mostres per comprovar l'equilibrat del dispositiu de disposició.  

Si es fan servir additius a la mescla, la instal·lació haurà de tenir un sistema de dosificació 

exacta.  

Elements de transport 

Consistiran amb camions de caixa llisa i estanca, neta, tractada amb productes per evitar que 

la mescla s'hi enganxi. La forma de la caixa haurà d'evitar que, durant el buidat de la mescla, 

no toqui l'estenedora.  

Estenedores 

Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris per estendre 

la mescla amb la configuració desitjada i un mínim de precompactació.  

Equip de compactació 

Hauran d'utilitzar-se compactadores autopropulsades de cilindrades metàl·liques, estàtics o 

vibrants, tricicles o tàndems, de pneumàtics o mixtes.  

Totes les compactadores hauran de tenir dispositius per netejar les llantes i pneumàtics 

mantenir humits aquests últims, si escar, durant la compactació , així com inversors de marxa 

suau.  
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Les compactadores de llanta metàl·lica no hauran de presentar regues ni irregularitats. Les 

compactadores vibrants tindran dispositius per eliminar la vibració en invertir la marxa. Les de 

pneumàtics tindran lloses llises i hauran de cavalcar amb les de darrera.  

Execució de les obres  

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula 

L'execució de la mescla no podrà realitzar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva fórmula 

de treball.  

La fórmula haurà d'indicar:  

- La granulometria dels àrida combinats. 
- El percentatge, en pes total, de la mescla d'àrids i de lligant bituminós. 
- La temperatura màxima i mínima d'escalfament prèvia dels àrid i del lligant. 
- La temperatura màxima i mínima de la mescla en sortir del mesclador. 
- La temperatura mínima de la mescla durant la descàrrega dels elements que la 

transporten. 
- La temperatura mínima de la mescla en començar-se la compactació.  

 
El lligant de les mescles denses, semidenses i gruixudes, tipus D, S i G es dosificaran seguint el 

mètode Marshall, d'acord amb els criteris esmentats a la taula 

 
 
 
Fabricació de la mescla 

Els àrids s'escalfaran abans de barrejar-se amb el lligant bituminós. L'assecador es regularà de 

tal manera que la combustió sigui completa, sense fums negres a la sortida de la xemeneia. Si 

la pols recollida en els col·lectors compleix les condicions exigides al filler es podrà barrejar la 

mescla; en cas contrari s'haurà d'eliminar. El tiratge d'aire a l'assecador haurà de regular-se de 

manera adequada perquè la quantitat i la granulometria del filler recuperat siguin uniformes, 

la dosificació filler recuperat i la de l'aportació es farà de manera independent dels àrids i entre 
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ells. Es rebutjaran totes les mescles heterogènies, carbonitzades o sobreescalfades, les mescles 

amb escuma o les que presentin humitats.  

Transport de la mescla 

 
La mescla es transportarà al lloc d'utilització amb camions, de manera que en el moment de 

descarregar-la a d'estenedora no tindrà una temperatura inferior a l'especificada a l'estudi. 

Quan hi hagi condicions meteorològiques adverses o risc de refredament excessiu, s'haurà de  

protegir durant el transport amb tendals o lones.  

Preparació de la superfície 

La mescla no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície on s'ha d'assentar, tingui 

una densitat deguda a les rasants indicades en els plànols. Si abans s'han aplicat regs 

d'imprimació d'adherència, es comprovarà que no queden restes de fluids o aigua a la 

superfície i que la capacitat d'unió d'aquest amb la mescla no hagi disminuït.  

Extensió de la mescla 

L'estenedora regularà de manera que la superfície de la capa estesa quedi llisa i amb un 

espessor correcte perquè s'ajusti a la secció transversal, a rasant i als perfils indicats en els 

plànols. La col·locació es començarà a partir del costat de la calçada a les zones on la secció 

sigui bombejada i en el costat interior a les seccions de pendents en un sol sentit. La mescla es 

disposarà en franges procurant de fer el nombre més petit de juntes longitudinals possibles. Si 

és factible es farà l'extensió de tot l'ample pavimentat, treballant si cal en dues o més 

estenedores lleugerament desfasades. En cas contrari, desprès d'haver estès i compactat la 

primera franja, s'aplicarà la segona, intentant que la zona de compactació inclogui 15cm. de la 

primera.  

La col·locació de la mescla es farà amb la major continuïtat possible. Desprès de l’expansió 

s'haurà de disposar d'un nombre suficient de treballadors especialitzats, afegint mescla calent i 

enrasant-la segons sigui necessari perquè, una vegada compactada, s'ajusti a les condicions 

demanades. On no es pugui estendre amb maquinària, el Director de les obres podrà 

autoritzar fer-la a mà, amb ajuda de pales i rasclets calents.  

Compactació de la mescla 

La compactació haurà de començar a la temperatura més alta possible quan  la mescla pugui 

aguantar, sense que es produeixin desplaçaments, la càrrega que se li aplica. La compactació 

començarà per les juntes longitudinals, les juntes transversals i els extrems. La compactació es 

continuarà mentre la mescla es mantingui calenta i en condicions de ser compactada, mentre 

no s'arribi a la densitat especificada. Aquesta compactació anirà seguida d'un piconat final que 

esborri els senyals deixats per les compactadores. La compactació s'haurà de fer de manera 

continua i, si és necessari es complementarà amb el treball manual que corregir les 

irregularitats que hi pugui haver. Es vigilarà que tots els elements de compactació estiguin 

sempre nets i humits. La densitat que s'obtindrà, ha de ser com a mínim del 97% de l' 

obtinguda aplicant a la fórmula de treball la compactació prevista en el mètode Marshall, 

segons la norma NLT 159/75, o la que indiqui el Director.  
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Juntes Transversals i longitudinals 

Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes les 

superfícies de contacte amb la franja constituïdes, s'aplicarà una capa uniforme i lleugera de 

lligant d'adherència abans de col·locar la mescla nova.  

 

4.21-ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGONS  
Es defineixen com armadures passives d'acer a emprar en formigó el conjunt de barres d'acer 

que es col·locaran a l'interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els esforços 

a què està sotmès.  

Els materials a utilitzar són les barres corrugades del tipus B-500 S amb un límit elàstic no 

menor de 500 N/mm
2

 del tipus soldable ó B-400 S amb un límit elàstic no menor de 400 

N/mm
2

 del tipus soldable. Els filferros en malles i armadures electrosoldades seran del tipus 

B-500 T de límit elàstic no menor de 500 N/mm
2

.  

Sèries de diàmetres nominals per a armadures passives (n mm)  

 

 
 
La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols del Projecte i en 

les llistes de ferros d'armadures.  

Les armadures es col·locaran netes exempts d'òxid no adherent, pintura, grassa o qualsevol 

altra substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del projecte.  

Se subjectaran entre elles i a l'encofrat mitjançant separadors segons article 37.2.5 de la EHE 

de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocat i compactació del formigó.  

Es recomana col·locar les barres doblades a una distància lliure dels paraments no inferiors a 

dos diàmetres.  

Quan hi hagi perill de confondre's unes barres amb les altres, es prohibeix la utilització 

simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran emprar, però, en un 

mateix element del tipus diferents d'acer, un per l'armadura principal i un altre pels estreps.  
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Distància entre barres  
Les prescripcions que es detallen a continuació són aplicables a les obres ordinàries de formigó 

armat executades "in situ". Quan es tracti d'obres provisionals, o en els casos especials 

d'execució particularment curada (per exemple, elements prefabricats amb rigorós control), es 

podran disminuir les distàncies mínimes que s'indiquen, prèvia justificació especial.  

a) La distància horitzontal lliure entre dues barres consecutives serà igual o superior al més 

gros dels dos valors següents  

- Un centímetre  
- El diàmetre de la major  
-  

b) La distància vertical lliure entre dues barres consecutives, serà igual o superior al més gros 

dels valors següent:  

- Un centímetre 
- 0,75 vegades el diàmetre de la major  

 
c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col·locar dues barres de l'armadura principal 

en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin d'acer d'alta adherència. Es recomana que en 

aquests casos, totes aquelles parelles de barres vagin ben subjectades per estreps o armadures 

transversals anàlogues.  

Els recobriments mínims per a armadures es detallen en la següent taula 37.2.4 de la EHE:  

 
 
Distància als paraments  
a) Quan es tracti d'armadures principals, la distància lliure entre qualsevol punt de la superfície 

lateral d'una barra i el paràmetre més pròxim de la peça, serà igual o superior al diàmetre de 

l'esmentada barra.  

b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la distància serà igual o superior a:  

- Un centímetre, si els paraments de la peça han d'estar exposats a la intempèrie o a 
condensacions (cuina, bany) o si estan en contacte permanent amb l'aigua (dipòsits, 
canonades)  

- La màxima distància lliure admissible entre les armadures exteriors i les parets de 
l'encofrat és de 4 cm. Si és  necessari un major gruix de recobriment, s'haurà de 
disposar d'una xarxa de repartiment complementària pròxima al parament. 

46



Incorporació a la xarxa local de carreteres del camí Begues – Torrelles 
Plec de Condicions 

 
Unió de les armadures  
Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els plànols. Aquestes unions hauran 

de quedar allunyades de les zones en les quals l'armadura treballi a la màxima tensió.  

Les unions es poden realitzar per solapament, soldadura ó amb empalmament mecànic 

d’armadures exigint en aquest cas que els dispositius emprats tinguin com a mínim la mateixa 

capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin, i no deuen presentar sota 

l’efecte de la tensió de servei desplaçaments relatius més grans de 0,1. També són admissibles 

altres tipus d'unió, de manera que els assaigs demostrin que aquestes unions tenen una 

resistència a la ruptura no inferior a la de qualsevol de les dues barres unides.  

Com a norma general, les unions de les diferents barres d'una peça es distanciaran de forma 

que els centres quedin separats, en la direcció de les armadures, a més de vint vegades el 

diàmetre de les barres més grosses unides.  

Unions per solapament  

Aquest tipus d'unió es realitzarà col·locant les barres una sobre l'altra, o de qualsevol altre 

forma que faciliti l'execució d'un bon formigonat i encercolant les barres amb filferro en tota la 

longitud del solapament.  

Quan es tracti de barres d'alta adherència, la longitud del solapament no serà inferior a la 

indicada per a la longitud d'anclatge esmentada a la Instrucció.  

Unions per soldadures  

Sempre que la soldadura es realitzi d'acord amb les normes de bona pràctica d'aquesta 

tècnica, i a reserva que l'acer de les barres utilitzades presenti les característiques correctes de 

soldadura les unions d'aquest tipus es podran realitzar.  

- a tope, per resistència elèctrica, segons el mètode anomenat  "per xispes", que inclou en 
el seu cicle un període de forja.  

- a tope a l'arc elèctric, aixamfrana els extrems de les barres.  

- Solapament amb cordons longitudinals, si les barres són de diàmetre no superior a 25 mm.  

En les unions a solapament per soldadura elèctrica s'haurà d'assegurar la penetració del cordó 

al llarg de la zona, en soldadura sigui igual a la meitat del diàmetre com normalment ha de 

passar, la longitud eficaç del cordó de cada costat serà inferior a cinc diàmetres. En cas que 

només sigui possible soldar per un costat, que no és mai aconsellable, la longitud eficaç 

d'aquest cordó serà com a mínim a deu diàmetres.  

Els separadors de les armadures i els encofrats acompliran el que assenyala l’article 37.2.5 de l’ 

EHE.  
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4.22 -FORMIGONS  
Es defineix com a formigó la mescla amb proporcions adequades de  ciment, àrid gros, àrid fi 

i aigua, amb o sense la incorporació d’additius o adicions, que desenvolupa les seves 

propietats per enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua) pel qual s'utilitzen en 

l'execució de fonaments, soleres, murs, bòvedes, ponts i altres obres de fàbrica.  

La seva execució inclou les següents operacions:  

- Estudi i composició de mescla i obtenció de la fórmula de treball.  

- Fabricació  

- Transport  

- Posada en obra 

- Compactació  

- Execució de juntes  

- Curat  

- Acabat  

Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi el Director 

de les Obres, estant en qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de neteja o unitats 

d’obra no estructurals.  

La composició de la mescla haurà d’estudiar-se prèviament, amb la finalitat d’assegurar que el 

formigó resultant tingui les característiques mecàniques i de durabilitat necessàries per satisfer 

les exigències del projecte. Aquests estudis es realitzaran tenint en compte, en tot el possible, 

les condicions de construcció previstes (diàmetres, característiques superficials i distribució 

d’armadures, mètode de compactació, dimensions de les peces, etc. Es prestarà especial 

atenció al compliment de la estratègia de durabilitat establerta en el capítol 7 de la vigent 

“Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)”.  

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes i dimensions 

indicades en els plànols, i amb el que indiqui la Direcció d'Obra.  

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball  
La fabricació del formigó no s'iniciarà fins que s'hagi estudiat i aprovat la corresponent fórmula 

de treball, la qual serà acceptada per la Direcció d'Obra, veient les circumstàncies que 

concorren a l'obra.  

La fórmula assenyalarà exactament:  

- Tipificació del formigó  

- La granulometria de cada fracció d’àrid i de la barreja, inclòs el ciment pels sedassos ASTM 

6”, 4”, 3”, 1 1/2”, 1”, 3/4”, 1/2”,  3/8”, ‡‡ 4, ‡‡ 8, ‡‡ 16, ‡‡ 30, ‡‡ 50, ‡‡ 100, ‡‡ 200. 

- Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m
3

)  

- Proporció per metre cúbic de formigó fresc d’aigua  

- Dosificació d'adicions  

- Dosificació d’additius  

- Tipus i classe de ciment  
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- Consistència de la mescla, definida per l’escorriment a la taula de sacsejades o per 

l’assentament en el  1r Abrams. 

- Procés de mescla i amassat  

Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les següents 

circumstàncies:  

- Canvi de procedència d’algun dels materials components  

- Canvi en la proporció de qualsevol dels elements de la mescla  

- Canvi en el tipus o classe de ciment utilitzat  

- Canvi en la mida màxima de l’àrid  

- Variació en més de dues dècimes (0,2) del mòdul granulomètric de l’àrid fi  

- Variació del procediment de posta en obra  

Fabricació del formigó La fabricació del formigó es realitzarà d’acord amb les indicacions de 

l’article 71 de la Instrucció EHE-08.  

Cada un dels materials components utilitzats per la fabricació del formigó haurà de 

subministrar-se a la central de formigó acompanyada de la documentació del subministre 

indicada a l’efecte a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08  

Es dosificarà el formigó amb arreglo als mètodes que es considerin oportuns respectant 

sempre les limitacions següents:  

- La quantitat de ciment per metre cúbic de formigó serà la establerta en l’article 37.3.2. de 

la EHE-08. 

- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 500 kg. En casos 

excepcionals, prèvia justificació experimental i autorització expressa de la Direcció d’Obra, 

es podrà superar aquest límit.  

- No s’utilitzarà una relació aigua – ciment major que la màxima establerta en l’article 

37.3.2. de la EHE-08.  

La consistència dels formigons frescs, serà la màxima compatible amb els mètodes de posada 

en obra, compactació i acabat que adoptin.  

En qualsevol cas, la dosificació escollida haurà d'ésser capaç de proporcionar un formigó que 

tingui la consistència i resistència característiques mínimes exigides.  

L'amassat del formigó es realitzarà mitjançant un dels procediments següents:  

- Totalment en amassadora fixa  

- Iniciat en amassadora fixa i acabat en amassadora mòbil, abans del seu transport  

- En amassadora mòbil abans del seu transport.  
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El formigó fabricat en central podrà designar-se per propietats o, excepcionalment, per 

dosificació. En tots dos casos haurà d’especificar-se, com a mínim:  

- La consistència  

- La mida màxima de l’àrid  

- El tipus d’ambient al que ha d’estar exposat el formigó  

- La resistència característica a compressió per formigons designats per propietats  

- El contingut de ciment, expressat en quilos per metre cúbic (kg/m
3

) per formigons 

designats per dosificació  

- La indicació de si el formigó va ser utilitzat en massa, armat o pretensat.  

En cap cas s’utilitzaran adicions ni additius que no estiguin inclosos en la taula 29.2 de la 

EHE-08, sense el coneixement peticionari, ni l’autorització de la Direcció Facultativa.  

 
Transport de formigó  
Pel transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per aconseguir que les masses 

arribin al lloc d’entrega en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en 

les característiques que posseïen recent amassades.  

El transport des de la formigonera es realitzarà tant ràpidament com sigui possible, utilitzant 

mètodes aprovats per la Direcció d'Obra, que impedeixin tota segregació i evaporació d'aigua 

o intrusió de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de 

formigons que acusin un principi de presa o presentin qualsevol altra alteració.  

El temps transcorregut entre l’addicció d’aigua de l'amassat al ciment i als àrids i la col·locació 

del formigó, no ha de ser major d’hora i mitja, tret que s’utilitzin additius retardadors de 

fraguat. Aquest temps límit podrà disminuir-se, en el seu cas, quan el fabricant de formigó 

consideri necessari establir a la seva fulla de subministrament un termini inferior per la seva 

posta en obra.  

En el cas de formigonat en temps calorós, es posarà especial cura en que no es produeixi 

dessecació de les amassades durant el transport. A tal efecte, si aquest dura més de 30 minuts 

s’adoptarà les mesures oportunes, tals com reduir l'exposició al sol dels elements de transport, 

o amassar amb aigua freda, per aconseguir una consistència adequada en obra  

Quant el formigó s’amassa completament en central i es transporta en amassadores mòbils, el 

volum de formigó transportat no haurà d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quant el 

formigó s’amassa o s’acaba d’amassar en amassadora mòbil, el volum no excedirà dels dos 

terços del volum total del tambor.  

Els equips de transport hauran d’estar exemptes de residus de formigó o morter endurit, per 

tant es netejaran adequadament abans de procedir ala càrrega d’una nova massa fresca de 

formigó. Tanmateix no hauran de presentar desperfectes o desgasts en les paletes o en la seva 

superfície interior que pugui afectar a la homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi 

l’estipulat a l’article 71.2.4 de la EHE-08.  
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El transport es podrà realitzar en amassadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips 

amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin 

capaços de mantenir la homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.  

El rentat dels elements de transport s’efectuarà en basses de rentat específiques que permetin 

el reciclat de l’aigua.  

Subministrament del formigó  
Cada càrrega de camió fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions de 

l’obra, anirà acompanyada d’una fulla de subministre, el contingut del qual s’indica a l’Annex 

21 de la Instrucció EHE-08.  

La Direcció Facultativa, o la persona en qui es delegui, es el responsable de que el control de 

recepció s'efectuï prenent les mostres necessàries, realitzant els assajos de control precisos i 

seguint els procediments indicats al Capítol XV de la Instrucció EHE-08  

Posada en obra  
Tret del cas de que les armadures elaborades estiguin en possessió d’un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut i que el control d’execució sigui intens, no podrà procedir-se a la posta 

en obra del formigó fins disposar dels resultats dels corresponents assaigs per comprovar la 

seva conformitat.  

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi de fraguat. En 

l’abocat i col·locació de les masses, inclús quant aquestes operacions es realitzin d’un mode 

continu mitjançant conduccions apropiades, s’adoptaran les degudes precaucions per evitar la 

disgregació de la mescla. 

No es col·locaran en obra capes o tongades de formigó que l’espessor sigui superior al que 

permeti una compactació completa de la massa.  

No s’efectuarà el formigonat en tant no s’obtingui la conformitat de la Direcció Facultativa, 

una vegada s’hagin revisat les armadures ja col·locades en la posició definitiva.  

L’abocat del formigó en caiguda lliure, si no es realitza des de petita alçada (inferior a 2 

metres), produeix, inevitablement, la disgregació de la massa, i pot inclús danyar la superfície 

dels encofrats o desplaçar aquests i les armadures o conductes de pretensat, havent-se de 

prendre les mesures oportunes per evitar-ho. Queda prohibit tirar el formigó amb pales a gran 

distància, distribuir-lo amb rascles o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dins dels motllos.  

El compactat del formigó en obra es realitzarà mitjançant procediments adequats a la 

consistència de les barreges i de manera tal que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte 

tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de compactació haurà 

de prolongar-se fins que aparegui pasta a la superfície i deixi de sortir aire.  

El compactat del formigó es farà sempre per vibració. Quant s’utilitzin vibradors de superfície 

l’espessor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres. Els vibradors de 

superfície s’aplicaran movent-los lentament, de manera que la superfície del formigó quedi 

totalment humitejada.  
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Si s’utilitzen vibradores subjectes als encofrats, es cuidarà especialment la rigidesa dels 

encofrats i els dispositius d’ancoratge dels vibradors.  

Si s'utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma 

que la seva punta penetri en la tongada adjacent ja vibrada, i es retiraran de forma inclinada.  

L'agulla s'introduirà i retiraria lentament i a velocitat constant i es recomanarà que no es 

superin els deu centímetres per segon (10 cm/seg). la freqüència de treball no serà inferior a 

sis mil revolucions per minut (6.000 r.p.m).  

La distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per produir en tota la superfície de la 

massa vibrada la humectació brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc temps, 

que vibrar perllongadament en pocs punts. No s'introduirà el vibrador a menys de deu 

centímetres (10 cm) de la paret de l'encofrat.  

Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibració sempre s'ha d'acabar de forma que els 

punts d'immersió progressin en sentit contrari al d'avanç del formigó.  

Juntes  
Les juntes podran ésser de formigonat, retracció o dilatació. Les de dilatació hauran de venir 

definides en els plànols. Les de contracció i formigonat es fixaran d’acord amb el planning 

d’obra i les condicions climatològiques però sempre amb antelació al formigonat.  

El Director de l’Obra aprovarà prèviament a la seva execució, la localització de les juntes que 

apareguin als plànols.  

Les juntes de formigonat, per construir punts dèbils de l'estructura s'hauran de considerat 

molt especialment, tenint en compte els següents punts:  

- Les juntes creades per interrupcions del formigonat hauran de ser perpendiculars a la 

direcció dels màxims esforços de compressió i hauran d’estar situades on els seus efectes 

siguin menys perjudicials. Si són molt esteses es vigilarà especialment la segregació de la 

massa durant el vibrat de les zones properes, i si resulta necessari, s’encofraran.  

- Si el pla de junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per 

proporcionar a la superfície la direcció apropiada  

- Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els 

àrids al descobert i es netejarà la junta de tota la brutícia o àrid que hagi quedat solt i es 

picaran convenientment. A continuació, i amb la suficient antelació al formigonat, 

s’humitejarà la superfície del formigó endurit, estorant-lo sense entollar-lo. Seguidament 

es reprendrà el formigonat, cuidant especialment la compactació en les proximitats de la 

junta.  

- El procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en 

l’adherència de la pasta i l’àrid gruixut.  

- Es prohibeix la utilització de productes corrosius en la neteja de juntes  

- Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin 

sofert efectes en gebrades. En aquest cas hauran d’eliminar-se prèviament les parts 

danyades pel gel.  
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Les juntes de retracció s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts a la retracció; 

el seu espaiament anirà entre cinc i dotze metres (5 i 12 m), en funció del tipus de formigó i 

circumstàncies ambientals. El sistema d'execució haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra.  

Les juntes de dilatació es col·locaran com ho fixen els plànols. Podran ésser de dos tipus: 

obertes o replenes.  

Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes.  

El material de replè s'introduirà a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi replena 

en la seva totalitat. Per a la protecció del material de replè les juntes es segellaran a la part 

superior amb asfalt.  

Curat del formigó  
Durant el fraguat i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el 

manteniment de la humitat mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el 

temps necessari en funció del tipus i classe de ciment, de la temperatura i grau d’humitat de 

l’ambient, etc.. El curat es podrà realitzar mantenint humides les superfícies d’elements de 

formigó, mitjançant reg directe que no produeixi rentat. L’aigua emprada en aquestes 

operacions haurà de tenir les qualitats exigides en l’article 27 de la Instrucció EHE-08.  

El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies 

mitjançant recobriments plàstics, agents filmògens o altres tractaments adequats, sempre que 

tals mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que estimin 

necessàries per aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció d’humitat 

inicial de la massa, i no  continguin substàncies nocives pel formigó.  

Els principals mètodes pel curat del formigó són els següents :  

- Protecció amb làmines de plàstic  

- Protecció amb materials humitejats (sacs d’arpilleria , sorra, palla...)  

- Reg amb aigua 

- Aplicació de productes de curat que formin membranes de protecció.  

Per a l’estimació de la durada mínima del curat en dies pot aplicar-se  l’expressió de l’article 

71.6 de la Instrucció EHE-08.  

Quan el formigonat s'efectuï a temperatura superior a 40ªC haurà de curar-se el formigó per 

via humida. El procés de curat haurà de prolongar-se sense interrupció durant al menys 10 

dies.  

La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus centígrads 

(20 º C) a la de formigó.  

El Director de les Obres autoritzarà, en el seu cas, la utilització de tècniques especials de curat, 

que s’aplicaran d’acord a les normes de bona pràctica d’aquestes.  
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Acabat del formigó  
Les superfícies vistes de les peces o estructures, una vegada desencofrades , no presentaran 

barraques (coquera) o irregularitats que perjudiquin el comportament de l’obra o del seu 

aspecte exterior i que tinguin la necessitat d’un enlluït posterior, el qual no s’ha d’aplicar en 

cap cas sense prèvia autorització de la Direcció d’Obra.  

Limitacions de l'execució  
El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es pugui preveure que dins de 

les 48 hores (48 h), la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus centígrads 

(0º C). Per això el fet de la temperatura enregistrada a les 9 del matí, hora solar, sigui inferior a 

quatre graus centígrads (4º C), pot interpretar-se com a motiu suficient per preveure que el 

límit prescrit serà assolit en l'esmentat termini.  

Control de qualitat  
Durant l’execució de les obres, la Direcció Facultativa realitzarà els controls següents:  

- Control de conformitat dels productes que es subministren a la obra, d’acord amb el 

capítol XVI de la  

- Instrucció EHE-08 

- Control de l’execució de l’estructura, d’acord amb l’article 92 de la Instrucció EHE-08  

- Control d’estructura acabada, d’acord amb l’article 100 de la Instrucció EHE-08  

Control de conformitat del formigó  
La conformitat d’un formigó amb l’establert en el projecte es comprovarà durant la seva 

recepció a obra, i inclourà el seu comportament en relació a la docilitat, la resistència i la 

durabilitat, El control de recepció s’aplicarà tant al formigó preparat, com al fabricat en central 

d’obra i inclourà una sèrie de comprovacions de caràcter documental i experimental.  

La presa de mostres es realitzarà d’acord amb l’indicat a la norma UNE EN 12350-1. El 

representant del laboratori aixecarà acta per cada presa de mostres, que haurà d’estar 

subscrita per totes les parts presents, quedant-se cadascú una còpia de la mateixa. La seva 

redacció obeirà a un model d’acta, aprovat per la Direcció Facultativa al començament de 

l’obra i amb contingut mínim recollit a l’Annex 21 de la Instrucció EHE- 

En general, la comprovació de les especificacions de docilitat i resistència es durà a terme 

mitjançant assajos realitzats a l’edat de 28 dies. Els assajos a realitzar queden detallats als 

articles 86.3.1, 86.3.2 i 86.3.3 de la Instrucció EHE-08  

El control de recepció previ al submistre inclou l'anàlisi de la documentació general a la que fa 

referència l’apartat 7933.1 de la Instrucció EHE-08 i en el cas de formigons que no estiguin en 

possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut segons l’Annes 19 de la Instrucció 

EHE-08, el subministrador, o en el seu cas, el Constructor, haurà de presentar a la Direcció 

Facultativa una còpia compulsada per persona física amb representació suficient del certificat 

de dosificació al que fa referència l’Annex 22 de la Instrucció EHE-08, així com de la resta 

d’assaigs previs i característics, en el seu cas que sigui emès per un laboratori de control dels 

contemplats en l’article 78.2.2 de la Instrucció EHE-08, amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
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La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una 

entitat de control de qualitat, una visita d’inspecció de comprovació de les instal·lacions a la 

central de formigó.  

Cada partida de formigó emprada a l’obra haurà d’anar acompanyada d’una fulla de 

subministre, amb contingut mínim establert a l’Annex 21 de la Instrucció EHE-08. La Direcció 

Facultativa acceptarà la documentació de la partida de formigó, després de comprovar que els 

valors reflectits en la fulla de subministre estan conformes a les especificacions de la Instrucció 

EHE-08 i no evidencien discrepàncies amb el certificat de dosificació aportat prèviament.  

Consistència  

Els assajos de docilitat del formigó fresc es realitzaran mitjançant la determinació de la 

consistència pel mètode de l’assentament segons UNE EN 12350-2. En cas de formigons 

autocompactants, s’estarà en l’indicat a l’Annex 17 de la Instrucció EHE-08.  

Aquests assaigs es realitzaran quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:  

- Quan es fabriquin provetes per controlar la resistència  

- En totes les amassades que es col·loquin en obra amb un control indirecte de la resistència  

- Sempre que ho indiqui la Direcció Facultativa  

Es considerarà conforme quan l’assentament obtingut en els assaigs es trobin dins dels límits 

definits a la següent taula :  

 

 
 
 
Els criteris d’acceptació o rebuig queden definits en l’article 86.5.2.2 de la Instrucció EHE-08 
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Resistència 

 
La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a compressió 

efectuats sobre provetes fabricades i curades segons UNE-EN 12390-2.  

Els assaigs de resistència a compressió es realitzaran d’acord amb l’article 86.3.2 de la 

Instrucció EHE-08. La seva freqüència i els criteris d’acceptació aplicables seran en funció de:  

La possessió d’un distintiu de qualitat i el nivell de garantia pel que s’ha fet el reconeixement 

oficial Modalitat de control que s’adopti en el projecte i que podrà ser:  

- Modalitat 1. Control estadístic, segons article 86.5.4 EHE-08 

- Modalitat 2. Control al 100 per 100, segons article 86.5.5. EHE-08 

- Modalitat 3. Control indirecte, segons article 86.5.6 EHE-08  

Els límits màxims per a l’establiment dels lots de control per a formigons sense distintiu de 

qualitat es fixen en relació a la següent taula:  

 

Durabilitat  

La durabilitat del formigó es comprovarà mitjançant assaig de la penetració de l’aigua en el 

formigó segons la norma UNE EN 12390-8 i d’acord amb l’article 86.3.3 de la Instrucció EHE-08  

Control d’execució de l’estructura  
El control de l’execució , establert com a preceptiu per la Instrucció EHE-08, té per objecte 

comprovar que els processos realitzats durant la construcció de l’estructura, s’organitzen i 

desenvolupen de forma que la Direcció Facultativa pugui assumir la seva conformitat respecte 

el projecte, d’acord amb l’indicat en la Instrucció EHE08.  

El Constructor elaborarà el Pla d’obra i el procediment d’autocontrol de la execució de 

l’estructura. Aquest últim, contemplarà les particularitats concretes de l’obra relatives a 

mitjans, processos i activitats i es desenvoluparà el seguiment de la execució de manera que 

permeti a la Direcció Facultativa comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte 

i l’establert en la Instrucció EHE-08. Per tot això, els resultats de totes las comprovacions 
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realitzades seran documentades pel Constructor, en els registres d’autocontrol. A més, 

efectuarà una gestió dels acopis que li permeti mantenir i justificar la traçabilitat de les 

partides i remeses rebudes en l’obra, de acord amb el nivell de control establert pel projecte 

per  a l’estructura.  

Abans d’iniciar l’execució de l'estructura, la Direcció Facultativa, haurà d’aprovar el Programa 

de control, que desenvolupa el Pla de Control definit en el projecte, tenint en compte el pla 

d’obra presentat pel Contractista. La programació del control de la execució identificarà, entre 

altres aspectes, com a mínim els següents:  

- Nivells de control 

- Lots d’execució  

- Unitats d’inspecció - 

- Freqüències de comprovació  

Tots aquests aspectes es regiran pels criteris definits a l’article 92 de la Instrucció EHE-08.  

Nivells d’execució  

Es contemplen dos nivells de control:  

- Control d’execució a nivell normal 

- Control d’execució a nivell intens  

El control a nivell intens només serà aplicable quan el Contractista estigui en possessió d’un 

sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001.  

Lots d’execució 

El Programa de control aprovat per la Direcció Facultativa contempla una divisió de l’obra en 

lots d’execució, coherents amb el desenvolupament previst en el Pla d’obra per l’execució 

d’aquesta i conformes amb els següents criteris:  

- Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra  

- No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes 

diferents de la taula 92.4 de la Instrucció EHE-08  

- La mida del lot no serà superior a l’indicat, en funció del tipus d’element a la taula 92.4  

 
Unitats d’inspecció 
Per cada lot d’execució, s’identificarà la totalitat dels processos i activitats susceptibles de ser 

inspeccionats, d’acord amb el previst a la Instrucció EHE-08.  

Per a cada procés o activitat es definiran les unitats d’inspecció corresponents que tindran la 

dimensió o mida conforme amb l’indicat a la taula 92.5 de la Instrucció EHE-08  

En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com obres d’edificació sense especial 

complexitat estructural la Direcció Facultativa podrà optar per augmentar el doble les mides 

màximes de la unitat d’inspecció indicats a la taula 92.5  
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Freqüències de comprovació  

La Direcció Facultativa realitzarà el control d’execució mitjançant:  

- La revisió de l’autocontrol del Contractista per a cada unitat d’inspecció. 

- El control extern de l’execució de cada lot d’execució, mitjançant la realització 

d’inspeccions puntuals dels processos o activitats corresponents a algunes de les unitats 

d’inspecció de cada lot, segons l’indicat a l’article 92.6 de la Instrucció EHE-08  

Per a cada procés o activitat inclosa en un lot, el Contractista desenvoluparà el seu autocontrol 

i la Direcció Facultativa procedirà a un control extern, mitjançant la realització d’un nombre 

d’inspeccions que varia en funció del nivell de control definit en el Programa de control i 

d’acord amb l’indicat a la taula 92.6 de la Instrucció EHE-08.  

Control d’estructura acabada  
Una vegada acabada l’execució de cada fase de l’estructura, s’efectuarà una inspecció, a 

l’objecte de comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte.  

En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coeficients de ponderació dels materials 

reduïts, d’acord amb l’indicat en l’apartat 15.3 de la Instrucció EHE-08, s’haurà de comprovar 

que es compleixin específicament les toleràncies geomètriques establertes en el projecte, o 

per defecte, les indicades a l’Annex 11 de la Instrucció EHE-08  

 

4.23-ENCOFRATS  
Es defineix com encofrat el treball que consisteix en la construcció, muntatge i desmuntatge 

posterior, dels motlles destinats a donar la forma (indicada en els plànols) als formigons.  

La seva execució inclou les operacions de construcció i muntatge i el desencofrat.  

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i allò que disposi la Direcció d'Obra.  

Els encofrats podran ésser de fusta, metàl·lics, de productes aglomerats, etc... Es comptarà 

sempre amb la prèvia aprovació de la Direcció d'Obra.  

En els encofrats de fusta, la fusta que s'utilitzi haurà de complir les següents condicions:  

- Provenir de troncs sans.  

- Haver estat dessecada perfectament a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un 

període superior a dos anys.  

- No tenir cap signe de putrefacció o polls.  

- No tenir esquerdes, forats, taques o qualsevol altres defecte que perjudiqui la solidesa. En 

particular tindran el més petit nombre de nusos, que en tot cas tindran un gruix inferior a 

la sèptima part (1/7) de la menor dimensió.  

- Tenir fibres rectes no revirades, paral·leles a la major dimensió de la peça.  

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat.  

- Donar un so clar de percussió. 
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La forma i dimensions de la fusta que es farà servir en els encofrats seran les indicades en els 

plànols, per als paraments de formigó tindran el gruix i la resistència necessaris per evitar 

qualsevol tipus d'accidents.  

Tipus d'encofrats  
Per a la utilització en obres de fàbrica, hi ha els següents tipus:  

TIPUS E-1: S'utilitzarà en els paraments de les obres de fàbrica que hagin de quedar amagats 

pel replè o algun revestiment. Es podrà emprar en la seva confecció taulons sense raspallar, 

unitats a testa.  

TIPUS E-2: S'utilitzarà en els paraments plans de formigó vist.  

TIPUS E-3: S'utilitzarà anàlogament en formigó vist, però en paraments de directrius corbes, 

radi de curvatura menor o igual a vint metres (20,-m).  

Per als encofrats tipus E-2 i E-3, es faran servir fustes raspallades i encadellades. El gruix de les 

esmentades fustes no serà menor de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm). L'amplada oscil·larà 

entre deu i catorze centímetres (10 i 14 cm) i les juntes hauran d'anar en sentit vertical o 

horitzontal sense discontinuïtat dins l'amplada de la fusta.  

 
Desencofrats  
La superfície que estigui en contacte amb el formigó es pintarà amb un líquid desencofrant, el 

qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció de l'Obra. El desencofrat no deixarà taques o residus 

en la superfície del formigó, no contindrà substàncies perjudicials per a ell.  

Construcció i muntatge  
Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la " Instrucción para el  Proyecto y 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-88".  

S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques d'encofrats que els resultats estiguin sancionats 

per la pràctica i s'haurà de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que per la 

novetat no tinguin garantia, a judici de la Direcció d'obra.  

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció de l'aigua del 

formigó i es netejarà tota la brutícia, serradures o viruta, per la qual cosa deixaran obertures 

provisionals.  

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigó les dimensions 

seran controlades i tot balcament serà corregit.  

Desencofrat i descitrament  
Els productes que es facin servir per al desencofrat hauran d'estar aprovats per la Direcció 

d'Obra. Com a norma general s'utilitzaran vernissos antiadherents composts per silicones, o 

preparats a base d'olis solubles a l'aigua, o grassa diluïda.  

Tots els elements que formen l'encofrat, així com els apuntalament i cindrins, es retiraran 

sense produir sotracs ni topades amb l'estructura, i es recomana que quan els elements siguin 
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d'una certa importància, s'utilitzin falques, caixes de sorra i altres dispositius semblants per 

assolir un descens uniforme dels suports.  

Aquestes operacions no es faran fins que el formigó tingui la resistència necessària per 

suportar amb seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals estarà sotmès 

durant i desprès del desencofrat.  

Cap element de les obres, es pot desencofrar, sense prèvia autorització de la Direcció d'obra.  

 

4.24 -MARQUES VIALS  
Es defineixen com a marques vials les consistents en la pintura de línies, paraules o símbols 

sobre el paviment, vorades o altres elements de la carretera que serveixen per regular el 

trànsit de vehicles o vianants.  

Serà d'aplicació el que prescriu el corresponent Article del Plec General.  

Control abans de l'aplicació  
Abans de l'aplicació de marques vials és necessari sotmetre els materials a utilitzar (pintura i 

microesferes) a assaigs per un laboratori oficial per tal de determinar si compleixen els articles 

278 i 289 del PG-3.  

Una vegada confirmat que els materials enviats compleixen els requisits l'Enginyer Director 

podrà autoritzar l'inici de les obres.  

Aplicació  
La pintura i les microesferes s'aplicaran amb els rendiments necessaris en cada cas per obtenir 

el resultat de duració i de retroreflexió definits en el present Plec. Els rendiments mai seran 

inferiors a 720 gr/m2 per a pintura i 480 gr/m2 per a microesferes.  

Pintura de marques  
Durant l'execució de les obres l'Enginyer Director de les obres podrà ordenar la presa de 

mostres de pintura i microesferes directament de la màquina o del paviment, per tal de 

realitzar els assaigs que disposi.  

Control desprès de l'execució  
Consistirà en l'avaluació del grau de deteriorament i de la retroreflexió.  

 

4.25-SENYALS DE CIRCULACIÓ  
La totalitat de les plaques per a la senyalització vertical seran reflectants i de dimensions 

normalitzades (O.C. 8-1-C).  

Els cartells reflectants per a els senyals seran del tipus alta intensitat.  

Tots els elements metàl·lics per a la senyalització seran galvanitzats. 
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Els elements de sustentació i ancoratge seran d'acer galvanitzat i s'uniran a les plaques 

mitjançant cargols i abraçadores, sense que es permetin soldadures.  

 

4.26 -BARRERES DE SEGURETAT  
L'execució d'aquesta unitat compren les següents operacions:  

- Replanteig  

- Fonamentacions  

- Instal·lació de pals  

- Col·locació de peces separades  

- Fixació de bandes i terminals  

Replanteig  
Es replantejarà la línia on es col·locarà la barrera amb estaques situades en els punts on 

s'instal·laran els pals.  

Les situacions en planta dels pals serà la definida en els plànols.   

La separació entre pals serà d'uns 4 metres, distància que es disminuirà en punts més exposats 

amb la possibilitat de xocs, com poden ser les corbes de radi inferior a 75 m.  

Fonamentacions  
Es procedirà a l'excavació dels forats, per tal de posteriorment realitzar els raonaments amb 

formigó.  

Amb pals ancorats a obres de fàbrica, les plaques d'assentament es fixaran al tauler de l'obra 

de fàbrica abans de formigonar-la.  

Instal·lació de pals  
Els pals estaran completament verticals, i tindran l'alçada fixada en els plànols.  

En el cas que el pal s'ancori a una obra de fàbrica, aquest se soldarà  a la placa 

d’assentament.  

Fixació de les bandes i terminals  
Mentre la direcció no hagi aprovat la instal·lació dels pals no es procedirà a la instal·lació de les 

bandes.  

La unió de les bandes entre si, la fixació d'aquestes al pal peces separadores es farà per mitjà 

de cargols. En als començaments de la barrera i en als finals se situarà una zona de transició, 

que reemplaçarà a la peça terminal. Aquestes zones de transició hauran de baixar-se i 

ancorar-se en blocs de formigó que no sobresortiran del terreny.  
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4.27 -CONTROL DE QUALITAT  
Tal com s'indica en l'apartat 6.4 d'aquest Plec de condicions la Direcció d'Obra realitzarà o 

abonarà totes les proves o assaigs que estimi necessària per a les comprovacions de les 

condicions que han d'exigir. Aquests assaigs al menys consistiran en proctor i densitats de la 

capa de sub-base i assaigs de qualitat dels tractaments superficials.  

 

4.28 -MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC  
Els materials de condicions no especificades en aquest plec, hauran de complir les condicions 

que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció.  

De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director, perquè decideixi 

sobre la conveniència d'autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si ho exigeix es realitzaran les 

proves i assaigs que estimi oportuns.  

 

4.29-MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS EXIGIDES EN EL 

PLEC  
Si el Contractista tingués materials que no complissin les prescripcions establertes en aquest 

Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament perquè sense perill de confusió, siguin 

separats dels que les compleixen i substituïts per altres adequats en la forma prescrita a la 

legislació vigent.   
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5.-Amidament i abonament  
 

5.1 -GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT DE LES OBRES  
La Direcció d'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra executades 

durant l'anterior període de temps, i agafant com a base aquests amidaments i els preus 

contractats redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen tret en el cas 

que les circumstàncies aconsellin avançar-la o endarrerir-la.  

L'obra executada es valorarà segons els preus d'execució del material que figurin en lletra en el 

Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els preus de les noves unitats 

d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades.  

Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per formar el 

Pressupost de Contracta i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, 

obtenint així la relació valorada o certificació mensual.  

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 

acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que no 

figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. En quan a les partides 

alçades d'abonament íntegre s'abonaran en la seva totalitat quan s'hagin acabat els treballs o 

obres a què es refereixen essent possible en casos justificats el seu abonament fraccionat, 

però sense poder fer cap augment per cap concepte.  

Per a l'abonament a compte d'instal·lacions, equips i acopis es tindrà en compte allò establert 

per d'Administració.  

5.2-DESBROSSADA DEL TERRENY  
L'amidament i l'abonament es farà pels metres quadrats realment desbrossats mesurats una 

vegada efectuat el treball.  

5.3-ESCARIFICACIÓ  
L'amidament i abonament es realitzarà pels metres quadrats segons els plànols, realment 

escarificats.  

5.4 -EXCAVACIONS EN DESMUNT  
S’entén per m3. d'excavació en desmunt el de l'espai desallotjat en executar-la segons les 

condicions, quedant les superfícies de les caixes d'assentament en disposició de rebre l'obra de 

fàbrica, així com el material desallotjat, dipositat en un punt autoritzat pel Tècnic Director.  

Les excavacions realitzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de començar-les, els 

perfils transversals que considera convenients el Tècnic Director, o demani el Contractista, 

quedant esmentats en planta a les senyals fixades en el replanteig. Abans de començar les 

fàbriques de cada zona, o efectuar l'amidament final, es tornaran a fer els perfils, en els 

mateixos punts, signant les fulles l'encarregat i el contractista, i no s'admetrà cap reclamació 

d'aquest sobre el volum resultant dels esmentats amidament.  
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Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a l'execució de les obres, 

d'acord amb el Projecte i una línia d'abonament de deu centímetres (10 cm) en excés, sobre el 

perfil definit en els plànols, o a allò que fixi, si escau el Tècnic Director.  

No s'abonaran les que per excés practiqui el Contractista, ja sigui per inobservança per a la 

marxa de les obres, o per la construcció de rampes, descarregadors o qualsevol altre motiu, ni 

les fàbriques que s'hagin de construir per replenar aquests excessos. Tampoc s'abonaran 

aquelles excavacions en les quals els productes de l'excavació no es dipositin en un punt 

autoritzat pel Tècnic Director.  

5.4 -EXCAVACIÓ DE RASES I POUS  
L'excavació de rases es mesurarà per m3. deduïts per la diferència entre els perfils transversals 

inicials i els perfils transversals teòrics finals. El perfil inicial coincideix amb l'esplanada 

realitzada i amb el terreny natural, sense terra vegetal, si no hi ha explanació. El perfil teòric 

final té una amplada de fons igual al diàmetre exterior del tub i amplada de l'obra, incrementat 

en 0,40 m. i una amplada de coronació igual a la del fons incrementat en 0,20 m.  

El preu que resulta d'aplicar l'amidament obtingut pel preu unitari d'excavació en rasa, 

comprendrà totes les operacions necessàries qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i la 

profunditat.  

Quan s'ompli la rasa amb material addicional. Si es replena amb material de prestació 

s'abonarà addicionalment el material i el seu transport, però no les operacions de replè i 

compactació.  

5.5 -TERRAPLENS  
Els terraplens i pedraplens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, al preu del metre 

cúbic que es fixi en el quadre de preus núm.1, qualsevol que sigui la procedència dels 

productes que s'hagin utilitzat i la distància a la qual s'hagin transportat.  

En el preu hi va inclòs el cost de totes les operacions necessàries per executar el metre cúbic 

d'aquesta unitat d'obra, totalment acabada, fins i tot l'obertura de rases de préstec, transport 

dels productes sobrants, piconat i refinat de talussos.  

5.6 -CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ  
L'amidament i abonament es realitzarà segons els metres lineals de cuneta de formigó 

col·locats segons els plànols.  

5.7 -ARQUETES, POUS DE REGISTRE I OBRES DE DRENATGE  
Es mesuraran per unitats realment executades.  

Totes les unitats es consideren completes, abonant-se per unitats realment executades en 

obra, aplicant els preus del quadre de preus.  
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5.8 -FORMIGONS I CINTRES  
El formigó es mesurarà per m3. deduïts dels plànols. Els excessos que es puguin  produir o la 

possible necessitat d'encofrats no serà d'abonament directe, ja que es consideren inclosos en 

el preu unitari. El preu unitari inclou fabricació, transports i posta en obra, comprenent per 

tant, compactació, execució de juntes, curat, acabat. També queden inclosos els possibles 

additius a emprar per formigonar en temps fred.  

L'abonament d'aquesta parida es considera inclòs en el de les unitats d'obres de drenatge, i 

per tant no serà objecte d'abonament independent.  

5.9 -ENCOFRATS  
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats realment col·locats, segons plànols de detalls.  

Aquesta partida es considera inclosa en les unitats d'obra de drenatge i per tant no serà 

objecte d'abonament independent.  

5.10 -ACERS  
L'amidament i abonament dels acers es realitzarà per kilograms realment col·locats, segons 

plànols. L'abonament de les mermes, ancoratges, i altres es realitzarà augmentant els 

amidaments obtinguts un 5%. L'abonament d'aquesta partida es considera inclòs en el de les 

unitats d'obres de drenatge, i per tant no serà objecte d'abonament independent.  

5.11-DRENATGES SOTERRANIS  
Els drenatges soterranis, consten de tub de formigó porós, excavació de rases, reomplert amb 

material filtrant i un llit de formigó.  

S'amidaran independentment de la següent forma:  

- Tub de formigó porós i base de formigó: per metres lineals realment col·locats. Inclou la 

part proporcional de base de formigó col·locada, que no serà objecte d'abonament a part. 

- Excavació de rases i pous: per metres cúbics, igual que a l'apartat 5.004 

- Replè de material filtrant: per metres cúbics realment col·locats, segons plànols.  

5.12 -CANONADES  
Les canonades es mesuraran i abonaran per m.l., descomptant les interrupcions degudes a 

arquetes, registres,..., als preus que figuren en les partides.  

S'exceptua el cas en que les canonades formen part d'una obra de drenatge. A les hores es 

consideren incloses a la unitat d'obra i no hi haurà abonament a part pel concepte esmentat.  

Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes del seu abonament hauran d'estar 

completament col·locades, amb les subjeccions i altres elements que les integren i haver estat 

sotmeses amb èxit a les proves que requereixin.  
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5.13-SUB-BASE GRANULAR  
La sub-base granular es mesurarà i abonarà per m3., segons les seccions tipus indicades en els 

plànols.  

5.14 -BASE GRANULAR  
La base granular es mesurarà i abonarà per m3., segons les seccions tipus indicades en els 

plànols.  

5.15 -REGS D'EMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA  
L'amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats realment col·locats segons 

plànols.  

L'abonament de l'àrid està enclòs en la unitat de reg d'emprimació, no essent per tant 

d'abonament independent.  

5.16 -MESCLA BITUMINOSA EN CALENT  
La fabricació i posta en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonaran per tones 

realment fabricades i posades a l'obra, deduïdes de les seccions del tipus assenyalades en els 

plànols i de les densitats mitges de les provetes d'obra.  

L'abonament dels àrids, lligant bituminós, filler de recuperació i aportació i eventuals 

addicions, utilitzades en la fabricació de les mescles bituminoses en calent es considerarà 

inclosa en la fabricació i posada en obra d'aquestes.  

5.17 -GALVANITZATS  
El galvanitzat no tindrà amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs en el 

preu del metall corresponent.  

5.18 -MARQUES VIALS  
Les marques vials lineals es mesuraran i abonaran segons els metres lineals pintats, deduïdes 

de les proporcions de traç i vanos de cada tipus de línia.  

Els signes i lletres es mesuraran i abonaran per unitats pintades realment, segons els plànols.  

5.19-SENYALS DE CIRCULACIÓ  
L'amidament i abonament es realitzarà segons les unitats col·locades, aplicant el preu 

corresponent al tipus de senyal, estant inclòs en aquest preu, a més a més de les plaques, els 

elements de subjecció, suports, i fonamentació.  

5.20-BARRERES DE SEGURETAT  
L'amidament i abonament de les barreres de seguretat es realitzarà segons varies partides: 

Tram d'iniciació: per unitats. Inclou vuit metres de barrera de seguretat i tots els elements 

necessaris per a la formació d'aquest.  

Barrera de seguretat doble ona: per metres lineals realment col·locats. Cal descomptar de la 

totalitat de longitud col·locada els vuit metres lineals que estan inclosos en el tram d'iniciació. 
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Tub galvanitzat per barrera de seguretat: per metre lineal realment col·locat. -Captafars de 

dues cares: per unitats realment col·locades.  

Pal metàl·lic IPN-120 I1250: per unitats realment col·locades. Inclou tots els elements 

necessaris per a la seva col·locació.  

5.21 -HIDROSEMBRA  
La sembra i cura de plantacions s'abonarà per metres quadrats realment executats. Aquesta 

unitat comprèn totes les tasques necessàries, inclòs reg, fins l'entrega definitiva de les obres.  

5.22 -PARTIDES ALÇADES  
Les partides alçades que figurin en els pressupostos s'abonaran aplicant a l'amidament de 

l'obra realitzada, els preus unitaris que figuren en el quadre de preus número 1.  

La partida alçada per a la conservació de les obres durant el període de garantia es considerarà 

d'abonament íntegre.  

5.23-SENYALITZACIÓ I BALISAMENT  
Aquesta unitat inclou totes les tasques necessàries per a la senyalització de l'obra i els seus 

desviaments, segons el que disposa la clàusula 22 del P.C.A.G. i Articles 104.9 del Plec General. 

La present unitat inclou els treballs, els elements de senyalització vertical, senyalització 

horitzontal, abalisament i defensa i la instal·lació semafòrica quan la carretera es redueixi a un 

sol carril.  

5.24-ACOPIS  
S'abonaran d'acord amb allò que s'estableix a la "Clàusula 54 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales". Tots aquells materials que no siguin sofrir danys o alteracions de 

les condicions que hagin de complir, sempre i quan el Contractista adopti les mesures 

necessàries per a la seva deguda conservació i no puguin ja ésser retirats dels acopis més que 

per ésser emprats en obra.  

5.25 -ABONAMENT D'OBRES I INSTAL·LACIONS A COMPROVAR  
Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que hagi d'ésser sotmès a 

prova, no s'abonarà el seu import total, als preus que figuren en el Quadre de preus núm 1. 

fins que no s'hagin executat proves suficients per comprovar que aquestes instal·lacions, 

compleixen les condicions assenyalades en aquest Plec.  

5.26-OBRES DIVERSES  
Les unitats d'obra per a les quals no s'especifica la forma de mesurar-les i abonar-les, 

s'amidaran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum segons figurin expressades en 

els Quadres de Preus i pel  nombre real d'aquestes unitats executades, completament 

acabades i en condicions de rebut.  
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6.-Disposicions generals 

6.1-PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES  
L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de l'inici de les 

obres, un Pla d'Obra amb especificació dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra 

compatibles amb el termini total d'execució.  

Un cop aprovat aquest pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint  per 

tant, caràcter contractual.  

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es 

compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests 

mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del Promotor.  

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient establir 

algunes variants al Planning d'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es subjectarà a 

aquestes ordres.  

6.2 -DIRECCIÓ DE L'OBRA  
Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a càrrec del 

Tècnic designat pel Promotor.  

Obligacions, drets i responsabilitats 

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions 

necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director , sota la seva 

personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de 

l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi per 

escrit les ordres en aquest sentit.  

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es precisin per 

poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de la 

construcció de forma que conegui perfectament totes les etapes, així com d'informar al 

consistori de la seva marxa.  

La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o 

canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les dades i documents 

subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta.  

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús,  realitzat 

sense el seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al certificat final de 

l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de l'incompliment de les normes de seguretat 

adoptades.  
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Acceptació dels materials 

El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si el seu criteri, no s'adapten 

a allò especificat en el Plec de Condicions, estan mal executades o presenten vicis.  

Refús del personal 

El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al personal que, 

amb la seva actitud posi traves a la bona marxa dels treballs.  

Obra mal executada 

El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessàries, ja 

sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o solucions 

no acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes d'acord amb allò contractat i 

tot això a càrrec del Constructor.  

Recepció de l'obra 

El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat 

d'acord a allò ordenat o adverteix vicis en aquesta.  

Visites d'obra 

El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de 

qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la del propietari.  

Llibre d'ordre 

 
El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordre on anotarà el que cregui 

convenients per  la bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les coses que cregui necessàries 

perquè els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte.  

 

6.3-OBLIGACIONS I DRETS DEL CONSTRUCTOR  
Inici de l'obra 

El constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, l'inici de les 

obres. El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, 

poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es desprengui 

de l'acta.  

Oficina 

El contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que 

successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc de Plec de Condicions i 

Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra 

sol·licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni. 
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Del personal tècnic 

Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un 

tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del Constructor, tot això 

sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat d'obra.  

Subjecció als plànols i ordres 

El contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i 

ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti amb 

el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que el  

Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon funcionament de l'obra o la seva millor 

solució. Si aquests canvis signifiquen una variació del pressupost acceptat, es facultaran a part, 

d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director.  

Conservació d'accessos 

El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, 

construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de l'obra.  

Normes de seguretat i salut 

Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i observança de les 

disposicions contingudes en "Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 

d’octubre de 1997). Accidents de Treball i altres requisits exigibles en drets per al 

funcionament d'aquestes indústries i en especial el que la legislació social exigeixi. Haurà 

d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i experiència de 

l'encarregat d'aquesta.  

Mitjans auxiliars 

El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, 

apuntalaments, cintes, entibats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la 

responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra.  

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament dels materials 

de construcció que no afectin a l'obra.  

Del compliment del planning de l'obra 

El constructor està obligat a complir el planning de l'obra sota la supervisió del Tècnic Director, 

El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient per a recusar el constructor i  

rescindir el contracte.  
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Replanteig 

 
El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra , sota la supervisió de la Direcció Facultativa. Es 

imprescindible per a continuar l'obra que aquest replanteig sigui acceptat com a vàlid pel 

Tècnic Director.  

Recusació del personal 

Remetre's al punt 3 de l'article 6.002 d'aquest capítol.  

Obra mal executada 

El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades 

per la Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic 

Director.  

Acceptació de mostres 

El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic 

Director, així  com conservar-les en tot moment per a la seva comparació.  

Assegurances socials 

El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, 

assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat de l'incompliment d'aquesta norma.  

Presència a l'obra 

El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, 

amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el 

"Llibre d'Ordres" i perdrà les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les desprès 

el Constructor.  

Obres ocultes 

El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de l'execució 

de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc...  

Conservació de l'obra 

Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant.  

Tracte amb industrials 

Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable 

davant de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a 

l'obra.  
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Drets del Constructor 

 
El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que 

precisi per a una correcta execució de l'obra.  

6.4-PROVES I ASSAIGS  
La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels materials, 

mecanismes, instal·lacions, aparells i obra executada, que estimi necessaris per a la 

comprovació de les condicions que han de complir.  

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import màxim de l'1,5% 

del pressupost de l'obra . 

 

6.5 -RECEPCIÓ DE LES OBRES  
Recepció d’obres  

Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques  

Article 111. Compliment dels contractes i recepció  

111.2. En tot cas, la constatació del compliment exigeix per part de l’Administració un acte 

formal i positiu de recepció o conformitat dins el mes següent a aquell en què s’ha produït el 

lliurament o la realització de l’objecte del contracte. A la intervenció de l’Administració 

corresponent, li ha de ser comunicat l’acte, quan aquesta comunicació sigui preceptiva, per tal 

que hi pugui assistir potestivament en les seves funcions de comprovació de la inversió.  

Article 147. Recepció i termini de garantia  

147.1 A la recepció de les obres a la seva terminació, als efectes establerts en l’article 111.2, hi 

ha de concórrer un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu 

encarregat de la direcció de les obres i el contractista, assistit, si ho considera oportú, del seu 

facultatiu.  

147.2. Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de 

donar per rebudes, de la qual cosa cal aixecar l’acta corresponent. A partir de llavors comença 

el termini de garantia.  

 

6.6 -AMIDAMENTS I ABONAMENTS DE LES OBRES  
Els Amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en el 

document núm. 4 (pressupost) del present Projecte.  

Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció podent presenciar el Contractista 

o el seu delegat la realització d'aquest.  
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6.7 –REVISIÓ DE PREUS  
L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus, per cap motiu ni concepte, llevat que el Plec de  

Condicions Econòmico - Administratives, disposi el contrari.  

6.8 -CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE  
El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si estès exposat en els documents.  

En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de l'obra o la seva 

descripció errònia que siguin indispensables per a l'execució de l'obra, hauran de ser executats 

seguint les directrius esposades en la Memòria d'aquest Projecte.  

En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzaran segons l'ús i el 

costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa.  
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