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1 Objectiu 

El Plec de condicions tècniques del projecte té per objectiu estructurar l'organització general 

de l'obra. Però a més, ha de fixar les característiques dels materials a utilitzar, establir les 

condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra i finalment també s'ha 

d'encarregar d'organitzar la manera com s'han de realitzar els mesuraments i abonaments de 

l'obra. 

2 Àmbit d’aplicació 

Aquest Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per executar el projecte de 

desenvolupament integral de l'escola d’Azeba (Etiòpia). 

A causa de la particularitat d'aquest projecte i tenint en compte que és un projecte de 

col·laboració per al desenvolupament a Etiòpia, i realitzat amb escassos mitjans, tant tècnics 

com especialment econòmics, el compliment de les prescripcions que aquí s'indiquen s'han 

d'adaptar a la realitat i les possibilitats existents. D'això es dedueix que algunes de les 

condicions que es detallaran a continuació no es puguin complir, però de tota manera el seu 

incompliment ha d'estar totalment justificat i s’hauran de prendre les mesures alternatives 

corresponents per pal·liar els efectes negatius que puguin causar. 

3 Disposicions generals 

3.1 Organització de la obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l'Administració, estarà a càrrec 

de la Direcció d'obra encapçalat per un tècnic titulat competent. L'Administració participarà 

en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 

Per poder complir amb la màxima efectivitat la missió que se li encarrega, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions 

o actuacions que dugui a terme la Contracta. 

- Els plànols del projecte 

- El plec de condicions 

- Els quadres de preus 

- El preu i el termini d'execució contractat 

- El programa de treball proposat pel contractista i acceptat per l'Administració o 

organisme corresponent. 

- Les modificacions de les obres realitzades per l'organisme corresponent 

Les funcions específiques del Director d'Obra respecte a la direcció, vigilància i control de les 

obres són les següents: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista 
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- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució perquè es mantinguin en 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

- Formular amb el contractista l'acta de replanteig i inici de les obres i tenir en compte 

que el replanteig de detalls es fan degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar, si convé, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar, si convé, tota la documentació que, d'acord amb allò 

que estableix el Plec, el que estableix el programa de treball acceptat i el que 

determina les normatives que, partint d’ells formula la Direcció d'Obra, 

correspongui formular al contractista als efectes de programació de detall, control 

de qualitat i seguiment d'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executin i que 

s'estimin necessàries per tenir ple coneixement i donar testimoni de si es 

compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i obra 

previstes. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al contractista la seva substitució o correcció 

paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

convenient. 

- Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del contractista 

d'actualitzacions del programa de treball inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i del compliment dels Programes, posant de manifest els 

problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 

proposin per evitar-los o minimitzar-los . 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la seva recepció per part de l’Administració. 

- Recopilació dels plànols i documents definitius de les obres tal com s'han executat 

per tal de lliurar-les a l'Administració o organisme competent un cop acabats els 

treballs. 

El contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 

d'acord amb allò que estableix el Plec de condicions tècniques del Projecte, li siguin dictades 

per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les 

operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 

obres. 

D'altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació i 

un altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la 

realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel 
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contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per 

l'Administració o organisme competent. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 

parer, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentació definitiva 

de les obres. 

3.2 Aspectes previs a l’inici de la obra 

3.2.1 Confrontació de plànols i mesures 

El Contractista haurà confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li 

hagin estat facilitats, i haurà d'informar promptament al Director d'Obra sobre qualsevol 

contradicció. Les cotes dels plànols hauran de preferir-se, en general, als de menor escala. El 

Contractista haurà confrontar els Plànols i comprovar les cotes, abans d'aparellar l'obra, i 

serà responsable de qualsevol error que hagués pogut evitar d'haver fet la confrontació. 

3.2.2 Replanteig. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 

d'Obra, procediran a la comprovació de les bases del replanteig i punts fixos de referència 

que constin al projecte, aixecant acta dels resultats. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 

a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys 

exteriors a la zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament 

amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. Correspondrà al Contractista 

l'execució dels replanteigs necessaris per dur a terme l'obra. 

El Contractista informarà a la Direcció d'obra de la manera i dates en que programi portar-los 

a terme. La Direcció d'Obra podrà fer recomanacions sobre això i, en cas que els mètodes o 

temps d'execució donin lloc a errors en les obres, prescriure correctament la forma i temps 

d'executar. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

3.2.3 Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 

zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 

disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 

els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 

reglaments vigents. 

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció 

d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereixen i ser 
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aprovats per la Direcció d'obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 

disposició en que ha establir-los. En formular aquests plànols es justificaran adequadament 

les disposicions adequades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra sigui imprescindible, a introduir 

les modificacions que siguin necessàries perquè es mantinguin les condicions d'estabilitat, 

seguretat i qualitat previstes en el projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini 

total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l'Administració per a l'adopció de l'acord 

que correspongui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació 

sobre el programa d'execució de les obres. 

En cursar la proposta esmentada en l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dins del qual precisa rebre la contestació perquè no es vegi afectat el programa de 

treball. La no contestació dins de l'esmentat termini s'entendrà en tot cas com a negació a la 

petició formulada. 

3.2.4 Programa de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complet. Aquest programa de treball serà aprovat per l'Administració o organisme 

competent en el temps i en la raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les 

indicacions de l'Administració o organisme corresponent competent. 

El programa de treball comprendrà: 

- La descripció detallada de la manera en què s'executaran les diverses parts de 

l'obra, definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i 

durades que formaran el programa de treball. 

- Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 

camins de servei, oficines d'obra, allotjament, magatzem, sitges, etc. I justificació de 

la seva capacitat per assegurar el compliment del programa. 

- Relació de la maquinària i eines que s'utilitzaran, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 

data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a 

realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'utilitzar les 

capacitats per assegurar el compliment del programa. 

- Organització de personal que es destina a la execució de l'obra, expressant on es 

troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les 

dates en què es troba l'obra. 

- Procedència que es proposa per als materials a utilitzar en l'obra, ritmes mensuals 

de subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
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- Relació dels serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 

seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

- Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que comporten l'obra 

establint el pressupost d'obra que cada mes s'ha de concretar, i tenint en compte 

explícitament els condicionants que per a cada unitat representen les altres, així 

com altres particulars no compreses en aquestes. 

- Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del 

conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 

establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en 

les seqüències o processos i / o retards en la realització dels treballs, l'Administració ho 

cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 

formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

A més d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

de l'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. El Contractista se sotmetrà, tant en 

la redacció dels treballs de programes generals com parcials de detall, a les normes i 

instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

3.2.5 Servituds 

El Contractista estarà obligat a mantenir i reposar les servituds afectades, estant obligat a 

reposar les noves servituds que poguessin aparèixer. 

3.2.6 Accés a les obres 

Els camins, pistes, sendes, passarel·les, etc., d’accés a les obres i als diferents talls seran 

construïts pel Contractista pel seu compte i risc, podent exigir el Director d'Obra millorar els 

accessos als talls o crear-ne de nous si fos necessari per poder realitzar degudament la seva 

missió d'inspecció durant l'execució de les obres. Tot canvi o reposició de qualsevol via 

d'accés a causa de la iniciació de nous talls o modificacions de Projecte, serà a càrrec del 

contractista sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

3.3 Aspectes durant la execució de les obres 

3.3.1 Control de Qualitat 

La Direcció d'Obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 

cregui convenients en qualsevol moment, i el Contractista oferir assistència humana i 

material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. A 

causa de la particularitat d'aquest projecte, el control de qualitat es realitzarà ajustant-se als 

mitjans, però extremant la supervisió i el control visual de les obres durant la seva 

construcció. 

Quan el Contractista executi obres que resultin defectuoses en geometria i / o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat 
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o no de corregir-les i en funció d'això disposarà les mesures a adoptar per a procedir a la 

correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. Les mesures són: 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de 

l'Administració o organisme corresponent, com incorregibles en que quedi 

compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb 

el Contractista, amb una penalització econòmica.  

- Les incorregibles en què queden compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 

seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions especificades, i 

en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l'Administració o organisme 

corresponent podrà encarregar el seu arranjament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui necessàries per comprovar el compliment de 

condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva banda, 

està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar 

a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 

dret a cap indemnització per al Contractista. 

3.3.2 Personal d’obra 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs. Designarà de la mateixa manera les persones que assumeixin la direcció dels treballs 

que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de l'obra i tenir facultats per a 

resoldre totes les qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar 

compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de les obres. 

L'equip de personal operari estarà format en gran part per personal procedent de la regió de 

Amhara, dirigit per un cap d'obra experimentat. El nombre d'operaris qualificats o 

experimentats serà mínim donades les particularitats del projecte, quedant sempre a decisió 

de la Direcció d'Obra. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen el grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que 

tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o 

persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap de les dades que en el 

Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. Tanmateix, el Contractista respon de 

la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
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De la maquinària que amb condicionament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 

a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 

zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

3.3.3 Informació que ha de preparar el Contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament, per tal de remetre’ls a la Direcció d'Obra, 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació les 

fixen la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista donar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà d'haver tornat abans de l'inici de 

les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar 

ocultes . Això últim, a més degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament 

a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 

a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquest cregui 

convenient. 

L'Administració no es farà responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de qualsevol despesa que 

comportarà la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del 

contractista. 

3.3.4 Senyalització de les obres i de les instal·lacions 

La Direcció d'Obra podrà ordenar la col·locació d'un cartell indicatiu de l'obra que s'està 

executant, amb les dimensions que cregui convenients, en un lloc visible des de l'exterior del 

terreny que comprèn l'obra. Donades les característiques d'aquest projecte, es considera 

recomanable col·locar en aquest cartell el títol de l'obra, el nom de l'Alcaldia i els noms de les 

corporacions involucrades, així com la Direcció d'Obra. 

El Contractista estarà obligat a col·locar en nombre, tipologia i qualitat suficients els senyals 

de protecció (informatius i preceptius) necessaris per evitar qualsevol accident, així com tots 

aquells addicionals que el Director d'Obra consideri oportuns. El responsable dels accidents 

que puguin produir-se per l'incompliment d'aquestes prescripcions serà el Contractista. 

En qualsevol cas s'hauran de complir els següents requisits mínims: 

- Es rodejarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública o qualsevol 

àmbit públic viari, integrat tant per personal treballant com per abassegament de 

material, eines, mitjans de transport, rases, pous o qualsevol altre element que 

afecti directament o indirectament als treballs en execució. 

- Es tancarà totalment amb tanques subjectes entre si o cintes, els àmbits que puguin 

representar un perill físic. El conjunt del tancament i les seves subjeccions 
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presentaran solidesa suficient. Aquests àmbits han de ser coberts sempre al final de 

la jornada laboral, i sempre que no es treballi directament. 

- Durant la nit no faltarà la definició íntegra de qualsevol obstacle amb la senyalització 

lluminosa suficient. 

Es prohibeix la col·locació d'anuncis aliens a l'obra, en les tanques o en els senyals instal·lació 

del Contractista amb motiu de les obres. 

3.3.5 Precaucions especials durant la execució de les obres 

La cura per ocasionar les mínimes pertorbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les 

zones pròximes serà objecte d'especial atenció per part del Contractista, es tracta d'una 

condició inherent a la realització d'obres dins del domini urbà. La Direcció d'Obra vetllarà de 

manera especial aquesta qüestió i pot ordenar la modificació de plans o sistemes d'execució 

de les unitats d'obra que ho requereixin, i proposar les sancions que siguin aplicables per 

incompliment d'aquesta especificació. 

3.3.6 Seguretat i salut en el treball 

El Contractista haurà d'elaborar un "Pla de Seguretat i Salut en les Obres" en el qual 

desenvolupi i adapti el "Annex de Seguretat i Salut" contingut al projecte, a les 

circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla 

previ coneixement de la Direcció d'Obra i aprovació per l'autoritat competent, es remetrà al 

Vigilant de Seguretat i en el Comitè de Seguretat i Salut. 

Òbviament donat el context particular d'aquest projecte, el pla de Seguretat i Salut no podrà 

ser tan complet com caldria, a causa de la impossibilitat de compliment, de manera que es 

reduirà a un llistat de consells i advertiments. 

3.3.7 Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans esmentats i 

en qualsevol altre difícilment identificable en aquest moment, produeixin en el medi 

ambient, precisant canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats a les 

ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El Contractista està obligat a facilitar les feines de correcció mediambientals, permetent 

l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

3.3.8 Aportació d’equip 

L'Equip destinat a l'obra, haurà d'estar disponible a la mateixa amb la suficient antelació 

perquè no es produeixin retards en el desenvolupament dels treballs. Per aquest motiu, la 

seva potència i capacitat serà l'adequada per a l'obra que s’executa dins el termini 

programat. 
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L'equip s'haurà de mantenir en tot moment en condicions de treball satisfactòries, fent les 

substitucions o reparacions necessàries. Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a 

l'Obra exigible per contracte o compromès per l'aprovació del Projecte, requerirà l'aprovació 

prèvia de la Direcció d'Obra. 

3.3.9 Aplecs 

L'emplaçament dels aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme 

municipal, requerirà la prèvia aprovació de la Direcció d'Obra. El Contractista delimitarà la 

totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de la neteja i condicionament del propi 

espai i també del seu entorn i zona d'influència. 

3.3.10 Treballs nocturns o festius 

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel director d'Obra i s’hi podran 

realitzar únicament les unitats d'obra que aquest indiqui. El Contractista haurà instal·lar els 

equips d'il·luminació del tipus i intensitat que la Direcció d'Obra ordeni, i mantenir-los en 

perfecte estat mentre durin els treballs. 

Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol mitjà que pugui implicar 

contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat. Els treballs en jornada festiva, 

sigui aquesta general o local, també requeriran l'aprovació prèvia de la Direcció d'Obra. Amb 

caràcter, els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la seva jornada. 

3.3.11 Abocadors 

El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda. 

3.3.12 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes 

a la normativa vigent, o, si no o difícil compliment, amb allò que ordeni el director de les 

obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

3.4 Mesura i abonaments 

3.4.1 Mesura de les obres 

La Direcció de l'obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques, el mesurament de les unitats d'obra executades durant el període 

de temps anterior. El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests 

mesuraments. 

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la 

suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de 
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dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el 

Contractista o el seu delegat. 

3.4.2 Abonament de les obres 

- Preus Unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, seran els que 

s'aplicaran als mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errors o 

omissions en la descomposició que figura al Quadre de preus núm. 2. 

Encara que en la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex de la 

Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i 

mà d'obra necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, 

proporció de diversos corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no es 

poden prendre com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan 

continguts en un document merament informatiu. 

- Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que en el contracte no es prevegi explícitament el 

contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitant. 

- Les despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars incloses 

les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany, 

incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i 

carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 

altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, estris, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials no acceptats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Les despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Aquest projecte es situa a la regió d'Amhara a Etiòpia, de manera que el reglament aplicable 

potser no coincideix completament amb les prescripcions tècniques donades per les 

instruccions, normes i disposicions espanyoles. 

Tot i això, s'ha utilitzat la Normativa Espanyola per realitzar el Plec de prescripcions 

particulars. 

Aquest Plec de Condicions ha estat elaborat a partir de les Disposicions que a continuació es 

relacionen: 

- Llei 13/1.995, de 18 de maig, de Contractes amb Administracions Públiques 

(Espanya, BOE núm. 119 de 19 de maig de 1995) 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'obres de l'Estat, 

per Decret 3845/1.970 (Espanya, BOE núm. 40 de 16 de febrer de 1971) 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (Espanya, Ordre del 9 d'abril 

de 1964) 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Normes UNE de compliment obligatori pel Ministeri de Foment (Espanya) 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l'administració de la República Federal d'Etiòpia, la regió d'Amhara, 

l'administració de Sekota i altres organismes competents, que tinguin aplicació en les feines 

que s'han de realitzar, tant si són nomenats com si no en la relació anterior, quedant a 

decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que 

disposa aquest Plec. 

Comentaris sobre algunes de les normes i instruccions esmentades a dalt: Mètodes d'assaig 

que s'han d'aplicar als materials (normes UNE): 

Els materials elaborats que s'hagin d'utilitzar en la construcció de l'obra han de tenir la 

garantia de qualitat que l'empresa fabricant ha de garantir mitjançant els assajos que 

corresponguin. Respecte als elements construïts o fabricats en obra, s'ha de fer sempre una 

inspecció visual i tenir un bon control tant de l'emmagatzematge com de la seva manipulació, 

sobretot quan resulti difícil el compliment dels assajos que s'exigeixen. 
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1 Abast del plec i descripció de les obres 

1.1 Objectius del plec 

Aquest Plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte definir les obres del 

PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLA D’AZEBA (ETIOPIA), així com establir les 

condicions tècniques que han de satisfer els materials que formen part del mateix i la forma 

correcta d'execució de les obres. 

1.2 Documents que defineixen les obres 

El Plec de Condicions estableix la definició de les obres pel que fa a la seva naturalesa i 

característiques físiques. Els plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen les 

obres geomètricament. 

1.3 Comptabilitat i relació entre aquests documents 

En cas de contradiccions i incompatibilitats entre els diferents documents que formen part 

del Projecte, s'ha de tenir en compte el següent: 

- El Document Plànols, té prelació sobre els altres documents pel que fa a 

dimensionament en cas d'incompatibilitat entre aquests. 

- El Document Plec de Prescripcions, té prelació sobre els altres pel que fa als materials 

a emprar, execució, mesurament i forma de valoració de les diferents unitats d'obra. 

- El Quadre de Preus N ° 1 té prelació sobre qualsevol altre document pel que fa a 

preus en les unitats d'obra. 

- L'esmentat en el present Plec i omès en els Plànols, o viceversa, haurà de ser 

considerat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que la unitat 

d'obra estigui perfectament definida en un o altre document, i que ella tingui preu en 

el document Pressupost. 

- Les omissions en Plànols i Plecs, o les descripcions errònies en els detalls de l'obra 

que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposat 

en els Plànols i Plecs de Prescripcions o que hagin de ser realitzats, no només no 

eximeixen el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o 

erròniament descrits, sinó que, per contra, han de ser executats com si hagués estat 

completa i correctament especificats en els Plànols i Plecs. 

1.4 Descripció de les obres 

Aquest PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLA D’AZEBA (ETIÒPIA) té per objecte la 

realització, fins a la seva total execució, de totes les obres que es detallen en els documents 

integrants del mateix , que es poden sintetitzar en les següents unitats principals. 

- Execució de la xarxa d’abastament a l’escola d’Azeba 

- Execució de la xarxa de sanejament a l’escola d’Azeba 
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- Execució dels tancs sèptics i filtre a l’escola d’Azeba 

- Execució de les latrines a l’escola d’Azeba 

- Execució de la tanca a l’escola d’Azeba 

- Execució del menjador a l’escola d’Azeba 

La definició d'aquestes unitats principals queda prou definida en el document N ° 1 Memòria 

i en l'annex corresponent, i s'aplicarà amb caràcter general en aquest Plec de Condicions. 

1.5 Detalls omesos en la descripció de les obres 

Els detalls que s'ometen en aquesta descripció s'entén que figuren inclosos en la resta de 

documents contractuals d'aquest Projecte. En cas de dubte correspon a la Direcció d'Obra la 

correcta interpretació de la mateixa. 

2 Materials 

2.1 Aspectes Generals 

En aquest capítol s'especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els 

materials que hauran de ser utilitzats en l'obra. En el cas que algun material o característica 

no haguessin estat suficientment definits, s'haurà suposar que és el de millor qualitat que hi 

ha al mercat dins de la seva classe, i que haurà de complir la normativa tècnica vigent. 

2.2 Assaigs 

2.2.1 Assaigs 

Les mostres de cada material que, segons el parer de la Direcció d'Obra, necessitin ser 

assajades, seran subministrades pel Contractista al seu càrrec, corrent així mateix al seu 

càrrec tots els assaigs de qualitat corresponents. Aquests assajos es poden realitzar en el 

laboratori oficial que la Direcció d'Obra estimi oportú. 

El nombre d'assajos que es fixen en cada article, es dóna a títol d'orientació, podent variar 

aquest nombre segons el parer de la Direcció de les Obres. 

En cas que el Contractista no estigués conforme amb els resultats dels assajos realitzats, se 

sotmetrà la qüestió al Laboratori Central d'Assaig de Materials de Construcció, del "Centre 

d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques", sent obligatòria, per ambdues parts, 

l'acceptació dels resultats que s'hi obtinguin. 

2.2.2 Despeses dels assaigs 

Totes les despeses de prova i assajos seran de compte del Contractista considerant inclosos 

en els preus de les unitats d'obra fins al límit de DOS PER CENT (2%) del pressupost 

d'execució material, no incloent en aquest còmput de despeses dels corresponents a: 

- Tots els assaigs previs per acceptació de qualsevol tipus de material. 

- Tots els assaigs corresponents a la fixació de pedreres i préstecs. 
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- Els assajos els resultats no compleixin amb les condicions estipulades en el present 

Plec. 

- Les proves d'estanquitat i de pressió de les Canonades de sanejament, Canonades 

de gas i de les Canonades de distribució d'aigua. 

- La inspecció amb televisió de les canonades de sanejament a col·locar en aquesta 

obra. 

El Contractista subministrarà als laboratoris assenyalats per la Direcció d'Obra, i d'acord amb 

ells, una quantitat suficient del material a assajar. 

2.3 Materials per a terraplens 

Els materials per als terraplens o reblerts no podran contenir argiles expansives, matèria 

orgànica, escombraries, arrels, troncs ni altres materials objectables i procediran de les 

excavacions, requerint sempre l'aprovació del Director d'Obra per a ser utilitzats llevat dels 

casos en què s'ordeni o autoritzi la utilització de materials de préstec. 

En terrenys pantanosos i per reblerts sota aigua, s'utilitzarà roca o material granular o 

al·luvial del tipus acostumat per afirmats en les vies urbanes. 

2.4 Materials per a la compressió i el reblert de rases 

Es refereix aquest apartat als reblerts amb materials compactats per mètodes manuals o 

mecànics, en rases i apiques per construcció o manteniment de xarxes de clavegueram, 

drenatges o en aquelles excavacions les condicions s'assimilin a les ja descrites, a criteri de la 

Direcció d'Obra . 

Podrà utilitzar-se per al reblert, materials provinents de l'excavació, sempre que segons el 

parer de la Direcció d'Obra i previs anàlisi de laboratori, que presentin propietats físiques i 

mecàniques per aconseguir una compactació que garanteixi 

Si s'utilitzaran materials obtinguts per fora de l'àrea de l'obra, (o de préstec) el Contractista 

presentarà els resultats dels assaigs necessaris (compactació, CBR, i altres que es considerin 

necessaris) amb base en els quals la Direcció d'Obra podrà autoritzar la seva utilització. 

En general, es rebutgen com materials de reblert: la matèria orgànica, argiles expansives, 

material granular major de 100 mm. (4''), runes, escombraries i els sòls amb límit líquid major 

de 50 i humitat natural que pel seu excés no permeti obtenir el mínim percentatge de 

compactació especificat. 

2.5 Materials per a filtres i drenatges 

Per al control i adequat canalització de les aigües subterrànies s'utilitzaran filtres de sorra i 

grava, amb els dissenys dels plans o segons les instruccions de la Direcció d'Obra. 

La sorra que s'utilitzi com a material de filtre estarà composta per materials durables, lliures 

de partícules descompostes i amb una gradació tal que està compresa dins dels següents 

límits: 
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Malla US Standard Percentatge que passa per cada malla 

4 85-100 

10 70-90 

20 45-75 

40 15-35 

80 5-15 

120 0-10 

200 0-5 

La grava, ja sigui en forma de cantell rodat o com a producte de la trituració de roca que 

s'utilitzi com a material de filtre, estarà conformada per materials durables, lliures de 

partícules descompostes i amb una granulometria que està compresa dins dels següents 

límits de gradació : 

Malla US Standard Percentatge que passa per cada malla 

6” 100 

4” 90-100 

3” 80-100 

2” 70-95 

1” 60-80 

1/2” 40-70 

4 10-20 

10  

Els materials més de 38 mm. (1-1/2'') de diàmetre no es poden utilitzar per a la construcció 

de filtres en bretxes o al voltant de canonades de drenatge. 

En la construcció del filtre s'utilitzarà geotèxtil, si així ho indiquen els plànols o ho ordena la 

Direcció d'Obra El material utilitzat serà del tipus no teixit i complirà les equatorianes, pel 

que fa a resistència a la tensió, pes-àrea, coeficient de permeabilitat , resistència als estrips i 

gruix resistent. 

2.6 Materials  a l’entresol per al recolzament de la canonada 

Quan la qualitat del terreny al fons de la rasa no sigui adequada per a la col·locació de la 

canonada, la Direcció d'Obra ordenarà una sobre-excavació per col·locar un llit de pedres i / o 

grava per a suport de la canonada. 

L'entresòl pot estar constituït per graves naturals o grava triturat, no meteoritzats. Estarà 

lliure de bosses d'argila, partícules orgàniques, runes o altres i la seva mida màxima no 

excedirà 1/3 part del gruix de la capa d'entresòl. La capa de entresòl anirà coberta d'una capa 

d'enceball de material al·luvial o sorra, la qual ha de penetrar completament en els espais 

deixats per la pedra. 

 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  22 Plec de condicions

 

2.7 Aigua 

Tant per al pastat com per al curat dels morters i formigons, l'aigua que empri, complirà les 

prescripcions de la "Instrucció de formigó estructural EHE". 

Les característiques de l'aigua a emprar, es comprovaran mitjançant les sèries d'assaigs que 

estimi pertinent la Direcció de l'Obra. 

2.8 Àrids per a morters i formigons 

2.8.1 Qualitat 

Els àrids compliran les especificacions de la "Instrucció de formigó estructural EHE". 

La granulometria de la sorra haurà d'estar inclosa entre els límits següents: 

Percentatge que passa 

Tamís Mínim Màxim 

0,149 4 15 

0,297 12 30 

0,59 30 62 
1,19 56 85 

2,38 75 95 

4,76 95 100 

 

Es poden utilitzar àrids naturals o artificials, procedents del insistència de roques, sempre 

que siguin de gra dur, no menyspreable i de densitat no inferior a dos enters quatre dècimes 

(2,4). La utilització de sorres de menys densitat, exigirà el previ anàlisi en laboratori per 

dictaminar sobre les seves qualitats. 

Els àrids gruixuts podran obtenir de graveres o trituració de pedres naturals. 

La grandària màxima dels àrids gruixuts, mai serà superior a quaranta (40) mil·límetres. La 

granulometria d'àrids per als diferents formigons, es fixarà d'acord amb assaigs previs per 

obtenir la corba òptima i la compacitat més convenient, adoptant, com a mínim, tres mides. 

Aquests assajos es faran les vegades que siguin necessaris, perquè la Direcció de l'Obra 

aprovi les granulometries a emprar. 

2.8.2 Assaigs 

Si la Direcció de les Obres ho ordena, es faran els següents assaigs: 

Per cada dos-cents metres cúbics (200 m3) o fracció d'àrid gruixut a emprar, es realitzarà: 

- Un (1) assaig granulomètric (NLT - 150/72). 

Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d'àrid fi, es realitzaran els següents assaigs: 

- Un (1) assaig granulomètric (NLT - 150/72). 
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- Un (1) assaig de determinació de la Matèria Orgànica (ME de la Instrucció especial 

per a Obres de Formigó Armat del IETcc). 

- Un (1) assaig de determinació de Fins (ME de la Instrucció especial per a Obres de 

Formigó Armat del IETcc). 

2.9 Ciment 

2.9.1 Qualitat 

El ciment ha de complir les condicions estipulades en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a la Recepció de Ciments RC-97 aprovada per Reial Decret de 30 de maig de 

1997. 

Es recomana utilitzar ciment tipus "CEM III-A-32, 5", en totes les obres, d'acord amb la 

Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), però la Direcció d'Obra podrà autoritzar l'ús 

d'un altre tipus de ciment si el Contractista justifica que amb ell poden aconseguir formigons 

que compleixin totes les condicions exigides en aquest Plec. 

Quan la Direcció de l'Obra estimi convenient o necessari l'ús d'un ciment especial, resistent a 

alguna agressivitat del subsòl, el Contractista seguirà les seves indicacions i no tindrà dret a 

l'abonament de les despeses suplementàries que això li origini. En aquest sentit, quan el 

formigó s'hagi de fer en una zona en contacte amb guixos serà obligatori l'ús d'un ciment III-

A-32, 5, resistent a un mitjà agressiu. 

El ciment a més de complir les següents prescripcions: 

- Estabilitat del volum:  

L'expansió en la prova d'autoclau, serà inferior al 0,5% (ASTM G - 151 - 54). 

- Cal Lliure 

El contingut de calç lliure serà inferior al 1,5% del pes total. 

- Regularitat 

En el transcurs de l'obra, el ciment ha de tenir característiques homogènies. No ha 

de presentar variacions en la seva resistència al trencament per compressió als 28 

(28) dies superiors al set per cent (7%) de desviació mitjana quadràtica relativa, 

calculada per més de cinquanta (50) provetes, segons la fórmula: 

( )
( )

100
1

2

×
−

−

=
m

mi

R

N

RR

C  

C = Desviació mitjana quadràtica relativa. 

Rm = Resistència mitjana (aritmètica). 

Ri = Resistència individual de cada proveta. 

N = Nombre de provetes assajades. 
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- Calor d'hidratació 

Mesurat en calorímetre de dissolució, no excedirà de seixanta-cinc (65) calories / g. 

als tres dies, ni de vuitanta (80) calories / g. als set dies. La temperatura del ciment 

no excedirà de quaranta (40) graus en utilitzar. Si en el moment de la recepció fos 

major, es ensilará fins que disminueixi per sota d'aquest límit. 

2.9.2 Transport i emmagatzematge 

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat oficialment, en què ha de 

figurar expressament el tipus de ciment i la marca de fàbrica, o bé a granel en dipòsits 

hermètics, en aquest cas haurà d'acompanyar a cada remesa el document de enviament amb 

les mateixes indicacions esmentades. Les cisternes emprades per al transport del ciment, 

estaran dotades de mitjans mecànics per al trasbals ràpid del seu contingut a les sitges 

d'emmagatzematge. 

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

o identificació de cada remesa, en un magatzem o lloc protegit convenientment contra la 

humitat del sòl i parets. Si el ciment s'emmagatzema en sacs, aquests s'apilaran deixant 

corredors entre les diferents piles. Cada capa de quatre (4) sacs, com a màxim, es col·locarà 

un tauler o tarima que permeti l’aireig de les piles de sacs. 

El Contractista establirà un sistema de comptabilitat del ciment amb els seus llibres d'entrada 

i sortida, de tal manera que, en qualsevol moment, pugui l'Administració comprovar les 

existències i la despesa d'aquest material. 

2.9.3 Assaigs i proves 

A l'entrada de cada partida de ciment en els magatzems o llocs de les obres, el Contractista 

presentarà a la Direcció de l'Obra un full de resultats de característiques físiques i químiques 

que s'ajustaran al que prescriu l'esmentat Plec General RC-97. Aquest full pot ser la que la 

Contracta exigeixi al seu subministrador de ciment, ben entès que el Contractista és el 

responsable de la qualitat del ciment. A més, el Contractista presentarà resultats de 

resistències compressió i flexotracció en morter normalitzat a un (1), tres (3), set (7) i vint-i-

vuit (28) dies, i compliran els mínims que marca el Plec Vigent, RC-97. 

La Direcció de l'Obra farà les comprovacions que estimi oportunes i en cas que no es complís 

alguna de les condicions prescrites per l'esmentat Plec rebutjarà la totalitat de la partida i 

podrà exigir al Contractista la demolició de les obres realitzades amb aquest ciment. 

Independentment d'aquests assajos, quan el ciment, en condicions atmosfèriques normals, 

hagi estat emmagatzemat en sacs durant termini igual o superior a tres (3) setmanes, es 

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

repetint els assajos de recepció indicats, que seran a càrrec del Contractista. 

Quan l'ambient sigui molt humit o amb condicions atmosfèriques especials, la Direcció de 

l'Obra podrà variar, al seu criteri, el termini de tres (3) setmanes. 
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2.10 Productes químics additius 

2.10.1 Condicions generals 

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

per desig del Contractista i a càrrec, no podrà fer-se sense autorització expressa de la 

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

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

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

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

Si per contra, fos la Direcció d'Obra la que decidís l'ús d'algun producte additiu o corrector, el 

Contractista estarà obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali aquella i les despeses 

que per això se li originin estan inclosos en els preus de formigons establerts en el Quadre de 

Preus. 

D'acord amb la norma ASTM-465 els productes químics additius compliran les següents 

condicions: 

- Han de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les 

obres i haurà de tenir el segell AENOR de garantia de qualitat. 

- Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament 

mitjançant assaigs de laboratori, utilitzant la mateixa marca i tipus de conglomerant i 

els àrids procedents de la mateixa pedrera o jaciment natural, que hagi d'utilitzar en 

l'execució dels formigons de l'obra . 

- A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves 

solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades 

i així mateix el color es mantindrà invariable. 

- No es permetrà l'ús d'additius en què, mitjançant anàlisis químiques qualitatives, es 

trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó en quantitats 

superiors als límits equivalents per a una unitat de volum de formigó o morter que es 

toleren en l'aigua de pastat. S'exceptuaran els casos extraordinaris d’ús autoritzat del 

clorur càlcic. 

- La solubilitat en l'aigua ha de ser total sigui quina sigui la concentració del producte 

additiu. 

- L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels 

productes siderúrgics, fins i tot a llarg termini. Els additius químics poden subministrar 

en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas han de ser fàcilment solubles en aigua, 

amb l'estabilitat necessària per a assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració 

almenys durant deu (10) hores. 

- Perquè pugui ser autoritzat l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que 

el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que 

entren en la composició del producte. 
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En principi i llevat d’indicacions contraries per part de la Direcció d'Obra, només es permetrà 

la utilització de plastificants en el formigonat dels murs verticals de gran alçada. 

2.11 Formigons 

2.11.1 Definició 

Es defineixen els tipus de formigó que figuren en el quadre per les condicions que han de 

complir, a més del que disposa la "Instrucció de formigó estructural EHE": 

Tipus Resistència característica kg/cm2 Resistència característica en Mpa 

FM-15 150 15 

FA-25 250 25 

NOTACIÓ: FM: Formigó en massa; FA: Formigó armat 

S'entén per resistència característica, la que defineix la "Instrucció de formigó estructural 

EHE", s'han de fer els assaigs de control, d'acord amb els articles 84 i 88 de la mateixa, 

suposant sempre un control estadístic del formigó. 

El trencament de provetes es farà en un laboratori designat per la Direcció de les Obres, 

estant el Contractista obligat a transportar-les al mateix abans dels set (7) dies a partir de la 

seva confecció, sense percebre per això cap quantitat. 

En cas que la resistència característica resultés inferior a la càrrega de trencament exigida, el 

Contractista estarà obligat a acceptar les mesures correctores que adopti la Direcció de 

l'Obra, reservant sempre aquesta el dret a rebutjar l'element d'obra, o bé a considerar 

acceptable, però cal pagar a preu inferior al que estableix el Quadre per a la unitat de què es 

tracti. 

La densitat o pes específic que hauran d'assolir tots els formigons, no serà inferior a dos 

enters quatre dècimes (2,4) i si la mitjana de sis (6) provetes, per a cada element assajat, és 

inferior a l'exigida en més del dos per cent (2%), la Direcció de l'Obra podrà ordenar totes les 

mesures que consideri oportunes per corregir el defecte, rebutjar l'element d'obra o 

acceptar amb una rebaixa en el preu d'abonament. 

En cas de dificultat o dubte per part de la Direcció de l'Obra per determinar aquesta densitat 

amb provetes de formigó preses abans de la seva posada en obra, s'extrauran de l'element 

que es tracta les que aquella consideri necessàries, seran a compte del Contractista tots les 

despeses que per això es motiven. 

La relació màxima aigua / ciment a emprar, serà l'assenyalada pel contractista seguint 

sempre l'article 37.3 de la "Instrucció de formigó estructural EHE", suposant que l'ambient és 

del tipus IIa a d'acord amb l'esmentada instrucció, llevat que, a la vista d'assajos a aquest 

efecte, la Direcció de l'Obra decidís altra, el que hauria de comunicar per escrit al 

Contractista, quedant aquest rellevat de les conseqüències que la mesura pugui tenir pel que 

fa a resistència i densitat del formigó que es tracti, sempre que hagués complert amb precisió 

totes les normes generals i particulars aplicables al cas. De tota manera, es prohibeix una 
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relació aigua / ciment superior a la que produeix un seient al Con de Abrahms de més de 6 

(sis) centímetres per formigó armat i de més de 8 (vuit) centímetres per formigó en massa. 

2.11.2 Utilització 

El formigó HM-15 s'utilitzarà en obres de formigó en massa com ara en presoleres de 

qualsevol estructura. 

El formigó HA-25 es farà servir en obres de formigó armat de tipus normal com les 

fonamentacions i els pilars. 

2.11.3 Estudi de dosificació 

Per a l'estudi de les dosificacions de les diferents classes de formigó, el Contractista haurà de 

realitzar pel seu compte i amb una antelació suficient a la utilització en obra del formigó que 

es tracti, totes les proves necessàries, de manera que s'assoleixin les característiques exigides 

a cada classe de formigó, havent de presentar els resultats definitius a la Direcció d'Obra per 

a la seva aprovació almenys set (7) dies abans de començar la fabricació del formigó. 

Les proporcions d'àrid fi i àrid gruixut s'obtindran per dosificació d'àrids de les mides 

especificades, proposada pel Contractista i aprovada per la Direcció d'Obra. 

Les dosificacions obtingudes i aprovades per la Direcció d'Obra a la vista dels resultats dels 

assaigs efectuats, únicament podran ser modificades pel que fa a la quantitat d'aigua, en 

funció de la humitat dels àrids. 

Per comprovar que amb les dosificacions proposades s'assoleixen les resistències previstes 

s'actuarà de la següent manera: 

Per a cada dosificació es fabricaran, almenys, quatre (4) sèries de pastades, prenent tres (3) 

provetes de cada sèrie. Es operarà d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 83301:91, UNE 

83303:84 i UNE 83304:84. S'obtindrà el valor mitjà FCM de les resistències de totes les 

provetes, que haurà de superar el valor donat per la fórmula següent, sent fck el valor de la 

resistència de projecte: 

FCM = 1,35 fck + 15 kp/cm2 

En el cas que no s'arribés el valor FCM es procedirà a variar la dosificació i es comprovarà de 

nou de la mateixa manera fins que aquest valor fos assolit. 

2.11.4 Assaigs 

Per cada jornada de treball, es faran dos (2) determinacions de la consistència del formigó i 

quatre (4) sèries de tres (3) provetes per a la seva ruptura als set (7), vint-i-vuit (28) dies i 

noranta (90) dies. 

Seran d'aplicació per als assajos del formigó les següents normes: 

- Determinació de la consistència del formigó fresc mitjançant la taula de sacsejades: 

(Em 5/1 b). 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  28 Plec de condicions

 

- Determinació de la consistència del formigó fresc mitjançant la prova de seient: (Em 

5/1 b). 

- Anàlisi granulomètrica dels àrids: (Em 1.8 a). 

- Presa de mostres de formigó fresc: (Em 15/01 a) 

- Fabricació, conservació i trencament de provetes de formigó: (Em 08/01 b). 

- Obtenció, conservació i ruptura dels productes testimonis de formigó: (Em 15/1 b). 

2.12 Morters de ciment 

2.12.1 Definició 

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

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

propietats, la utilització ha d'haver estat prèviament aprovada pel Director d'Obra. 

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

addicions, utilitzada principalment per a injeccions de terrenys, túnels, fonaments, etc. 

2.12.2 Característiques 

Els morters seran prou plàstics per omplir els espais en què s'hagin de fer servir, i no es 

retrauran de manera que perdin contacte amb la superfície de suport. 

La barreja ha de ser tal que, en prémer-, conservi la seva forma un cop que se li deixa anar, 

sense enganxar-se ni humitejar les mans. 

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

l'u per un (1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió d'aplicació. En tot 

cas, la composició de la beurada haurà de ser aprovada pel director d'Obra per cada ús. 

Per a la seva ocupació en les diferents classes d'obra, s'estableixen els següents tipus de 

morters de ciment Portland, amb els seus dosificacions: 

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

ciment "CEM III-A-32, 5" per metre cúbic de morter (250 Kg/m3). 

El Director d'Obra podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les circumstàncies de 

l'obra ho aconsellin. 

2.12.3 Control de qualitat 

El Contractista controlarà la qualitat dels morters a emprar en les obres perquè les seves 

característiques s'ajustin al que assenyala aquest Plec. 

La dosificació i els assajos dels morters de ciments haurà de presentar el Contractista 

almenys set (7) dies abans de la seva ocupació en obra per a la seva aprovació per la Direcció 

d'Obra. 

Almenys setmanalment s'han de fer els assajos: 
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- Un assaig de determinació de resistència a compressió segons ASTM C-109. - Un 

assaig de determinació de consistència segons 2.8.4. d'aquest Plec. 

A cada obra de fàbrica s'efectuarà el següent assaig: 

- Una (1) determinació de variació volumètrica segons ASTM C-827. 

2.13 Canonades i accessoris per a les xarxes d’abastament 

Les canonades per a conducció i distribució d'aigua potable compliran amb tot el que 

especifica el manual de Normes de Disseny de Xarxes d'Abastament i seran de clorur de 

polivinil (PVC). L'ús de canonades d'altres materials requereix de l'aprovació de la Direcció 

d'Obra. 

Per a tots els materials la Direcció d'Obra farà complir l'última revisió de les especificacions 

nacionals i internacionals. Altres aspectes no inclosos en aquestes normes compliran les 

especificacions del fabricant. 

2.13.1 Canonades 

Seguiran la norma ICONTEC 382 o, si no la ASTM D2466 o 2241 per canonada de pressió. La 

pressió de treball varia de 7 kg/cm2 a 14/1 Kg./cm2 per les diferents relacions diàmetre-gruix 

(RDE), les quals varien entre 41 i 21. 

2.13.2 Accessoris 

Els colzes, adaptadors, tees i unions de PVC compliran amb la norma ICONTEC 1339. 

Accessoris que s'usin d'un altre material, han de complir les normes que corresponguin a 

aquest material i s'adaptaran seguint les recomanacions dels fabricants de la canonada. 

2.13.3 Unions 

Els tubs vénen amb unió mecànica integral de campana i espigons, amb presència de cautxú. 

Per a la seva acoblament s'ha d'utilitzar netejadors i lubricants recomanats pel fabricant. 

D'acord amb els requeriments, es faran servir adaptadors PVC de campana i espigons o 

unions de doble campana, bé sigui de reparació o de construcció, del mateix material. 

2.13.4 Protecció 

En condicions normals no es requereix cap protecció exterior especial, excepte quan les 

canonades quedin exposades als raigs solars per molt de temps, cas en el qual, tant les 

canonades com els anells o empaquetatges i altres accessoris, es cobriran amb un polietilè de 

color blau o negre. 

2.14 Escomeses 

S'entén per escomeses el tram de la canonada comprès entre un conducte de la xarxa de 

distribució i l'edificació servida. 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  30 Plec de condicions

 

2.14.1 Elements de la escomesa 

- Unió  de la connexió a la Xarxa Principal. 

- Canonada de diàmetre estipulat. 

- Clau de Pas o Cort amb Raccord (abans del comptador). 

- Comptador per al Consum de la Instal·lació. Si es requereix. 

- Clau de Contenció (després del comptador). 

- Unió universal. 

- Caixa de Andana. 

- Vàlvula de Xec. Si es requereix. 

2.14.2 Canonada de la escomesa 

Serà de coure flexible tipus K, per diàmetres de 25 mm (I'') i 13 mm (1/2'') i de coure rígid per 

diàmetres iguals o majors de 38 mm (I 1/2''), sense costura , i d'extrems llisos, se cenyirà a les 

especificacions B88 de la ASTM o similar i serà per a una pressió de treball de 140 metres de 

columna d'aigua (14.1 Kg./cm2 aproximadament). Per canonades de diàmetre major a 150 

mm (6'') polzades en cas de no aconseguir el seu equivalent de coure, es pot utilitzar ferro 

galvanitzat, fabricat d'acord amb la norma ASTM A 120 o ICONTEC corresponent, protegida 

interior i exteriorment amb una capa d’impressió, dues capes de pintura, anticorrosiva no 

verinosa, i una capa, de pintura, cp6xica o de cautxú clorat. 

2.14.3 Peces de connexió 

Per a la canonada de coure estaran d'acord amb la Norma No A 40.2-1936 de l'Associació de 

Normes Americanes "Peces de connexió de Bronze per Canonada de Coure acampanada'', o 

d'acord amb les especificacions de" Peces Foses de Composició de Bronze o de Aliatge de 

Coure, Estany i Zinc'', designaci6n B62 de la ASTM. 

2.14.4 Diàmetre de la escomesa 

Diàmetre de la canonada principal Diàmetre màxim de l’escomesa 

3” ½” 

4” ¾” 

6” 1” 

8” y 10” 1 ½” 

12” y 14” 2” 

16” y 18” 2 ½” 

20” 3” 

24” 4” 

 

2.15 Acer inoxidable 

2.15.1 Característiques 

Els acers inoxidables tindran un contingut mínim per la seva alta resistència a la corrosió de: 

- Crom = 18% 
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- Níquel = 8% 

- Molibdè = 2% 

Els tipus a emprar, d'acord amb la nomenclatura de les normes AISI, seran el 316 o el 316 L. 

L'acabat de la seva superfície serà d'acord amb la norma DIN 17.440 tipus III-d o les normes 

AISI tipus BA. No es permetrà en obra civil l'ús de qualsevol altre tipus d'acer inoxidable. 

Així mateix presentarà les següents característiques mecàniques: 

 AISI 316 

Límit elàstic per al remanent del 0,2% 22 Kg/mm2 

Resistència de ruptura 50/70 Kg/mm2 

Allargament mínim 35% 

Mòdul d’elasticitat 20.300 Kg/mm2 

Els elèctrodes emprats per a la soldadura compliran les especificacions de les normes ASTM o 

la AWS, i els operaris que realitzin aquestes soldadures han d'estar homologats per l'Institut 

Nacional de Soldadura. 

2.15.2 Control de qualitat 

El Contractista requerirà dels subministradors les corresponents certificacions de composició 

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

material subministrat s'ajusti al que indica aquest apartat d'aquest Plec i en la Normativa 

Vigent. 

2.16 Acer per a les armadures passives 

2.16.1 Qualitat 

Els acers per a armadures compliran les condicions de la "Instrucció de formigó estructural 

EHE". 

S'han d'utilitzar, en tots els casos, acers especials corrugats d'alta resistència. 

El seu límit elàstic serà igual o superior a cinc mil quilograms per centímetre quadrat (5.000 

kg / cm ²). 

L'allargament al trencament, mesurat sobre la base de cinc diàmetres, serà superior al deu 

per cent (10%). 

2.16.2 Assaigs 

En arribar a l'obra de cada partida, es realitzarà una presa de mostres i sobre aquestes, es 

procedirà a efectuar l'assaig de plegat, doblant les barres cent vuitanta graus (180 º) sobre 

una altra base de diàmetre doble i comprovant que no s'aprecien fissures ni pèls a la barra 

plegada. 

Independentment d'això, l'Enginyer Director de l'Obra determinarà les sèries d'assaigs 

necessàries per a la comprovació de les característiques anteriorment ressenyades. 
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Si la partida és identificable i el Contractista presenta un full d'assaigs redactada per un 

Laboratori depenent de la Factoria Siderúrgica, s'efectuaran únicament els assaigs que siguin 

necessaris per completar les sèries. La presentació d'aquest full, no eximirà, en cap cas, la 

realització de l'assaig de plegat. 

2.16.3 Separadors per a les armadures 

Per tal d'aconseguir una correcta disposició de les armadures del formigó, seran utilitzades 

pel contractista separadors d'armadures, consistents en cubs de morter de ciment de tres (3) 

o quatre (4) centímetres de costat, o elements de plàstics dissenyats per a aquest ús. 

Si s'usa cubs de morter, seran confeccionats amb el mateix ciment que formarà part del 

formigó definitiu de la zona d'obra de què es tracti. El Contractista haurà d'incloure el cost 

corresponent als preus del formigó. 

2.16.4 Filferros de lligat de l’armadura 

El filferro que s'ha d'emprar per lligams de les armadures, haurà de tenir un coeficient mínim 

de trencament de trenta-cinc (35) quilograms per mil·límetre quadrat i un allargament mínim 

de ruptura del quatre (4) per cent de la seva longitud. 

El nombre de plegats en angle recte que ha de suportar sense trencar-se, serà de tres (3) com 

a mínim. 

2.17 Elements de sustentació i ancoratge 

Els pals, pòrtics i baranes que no es soldin posteriorment seran d'acer galvanitzat per 

immersió en calent excepte indicació expressa en el Projecte en què es substitueix per acer 

inoxidable AISI 316-L. 

El galvanitzat s'ha de fer mitjançant procés d'immersió en calent i complirà les condicions 

que s'indiquen a continuació. 

- ASPECTE: L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap 

discontinuïtat en la capa de zinc. En aquelles peces en què la cristal·lització del 

recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que aquella presenta un 

aspecte regular en tota la seva superfície. La capa de recobriment no ha de tenir 

butllofes, sal amoniacada, fundent, embalums, trossos sorrencs, trossos negres amb 

àcid, mates, glòbuls o acumulacions de zinc. Els senyals que pugui presentar la 

superfície de zinc degudes a la manipulació de les peces amb tenalles o altres eines 

durant l'operació de galvanitzat, no seran motiu per rebutjar les peces, tret que les 

marques o assenyales hagin deixat al descobert el metall base o quedi molt disminuïda 

la capacitat protectora del zinc en aquesta zona. 

- UNIFORMITAT: La determinació de la uniformitat es realitzarà mitjançant l'assaig de 

Preece (Norma UNE 7183). 

- ADHERÈNCIA: No es produirà cap despreniment del recobriment en emprendre la 

mostra l'assaig indicat en la norma MELC-8.06.a. 
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- ZINC PER UNITAT DE SUPERFÍCIE: Xapes, pal, pòrtics, etc. La quantitat de zinc serà de 

680 gr/m2, equivalent a 94 micres. La determinació de les quantitats s'efectuarà 

d'acord amb la norma MELC-606.a. 

S'efectuarà una revisió visual del material a instal·lar, per tal de comprovar que l'aspecte és el 

definit anteriorment, així mateix, s'han de fer els assajos que requereixin la Direcció de les 

obres. A més, durant l'execució del galvanitzat la D. d'O tindrà lliure accés a totes les seccions 

del taller del galvanitzador i podrà demanar, en qualsevol moment, la introducció d'una 

mostra al bany on galvanitzi el material, per tal que pugui assegurar-se que la capa de zinc 

està d'acord amb les especificacions. 

Les baranes, llevat de les que siguin d'acer inoxidable, seran també metàl·liques i la seva 

col·locació quedarà fixada en els plànols. Els seus elements, perfils o tubs, seran d'acer tipus 

7-622 de la norma UNE 36.082 de 40/50 kg/cm2 i aniran galvanitzades per immersió en 

calent (en el cas de tubs, el galvanitzat es farà interior i exteriorment). 

La quantitat de zinc serà de 680 gr/m2, equivalent a 94 micres. El zinc per al bany serà 

electrolític (puresa 99,95%). 

2.18 Fusta per a encofrats i medis auxiliars 

La fusta a emprar en bastides, cintres, encofrats i mitjans auxiliars, ha de ser de tal qualitat 

que garanteixi la resistència suficient, de manera que aquests elements tinguin mínims de 

seguretat acceptables. 

La fusta complirà les següents condicions: 

- Procedir de troncs sans, baixats en saó. 

- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un període 

major de dos (2) anys. 

- No presentar cap signe de putrefacció, corcs o atac de fongs. 

- Estar exempta d'esquerdes, esquerdes, taques o qualsevol altre defecte que 

perjudiqui la seva solidesa. En particular, contindrà el menor nombre possible de 

nusos, els que, en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la menor 

dimensió. 

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

- Presentar anells anuals d'aproximadament regularitat. 

- Donar so clar per percussió. 

Els encofrats que queden vistos o vistos a través de l'aigua, s'hauran de realitzar amb fusta 

especial del tipus fenòlic o semblant i encadellada. 

En el cas d'emprar encofrat metàl·lic, la xapa serà perfectament llisa, sense asprors, 

rugositats o defectes que puguin repercutir en l'aspecte exterior del formigó, i tindrà gruix 

adequat per suportar degudament els esforços a què està sotmesa, en funció del treball que 

exerceix . 

La limitació de fletxes es defineix en el capítol 3 d'aquest Plec. 
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En tot cas, per al càlcul dels encofrats, es suposarà que el formigó fresc és un líquid de 

densitat igual a dos amb quatre tones per metre cúbic (2,4 T/m3). 

En el cas d'ocupació d'encofrats en les zones que han d'estar en contacte amb l'aigua, els 

elements passants que serveixen per amarrar les dues cares de l'encofrat seran 

obligatòriament d'acer galvanitzat, d'acord amb les condicions assenyalades en aquest Plec i 

han de quedar com elements perduts a l'interior del formigó. 

2.19 Perns d’ancoratge 

Estaran construïts amb barra rodona d'acer amb una resistència a la tracció compresa entre 

3.700 i 4.500 kg/cm2 allargament 26% i límit elàstic de 2.400 kg/cm2. Aquestes barres 

s’enroscaran per un extrem amb rosca mètrica triangular adequada en una longitud igual o 

superior a 5 vegades el diàmetre i l'altre extrem es corbarà en 90 º amb radi mínim 2,5 

vegades el diàmetre de la barra. Aniran proveïts de femelles i volanderes. El dimensionat dels 

mateixos serà l'indicat en els plànols del projecte. 

2.20 Materials no especificats en el plec 

Els materials les condicions no estan especificades en aquest Plec compliran les prescripcions 

dels Plecs, Instruccions o Normes aprovades amb caràcter oficial en els casos en què aquests 

documents siguin aplicables. 

La Direcció de l'Obra podrà rebutjar aquests materials si no reuneixen, al seu parer, les 

condicions exigibles per aconseguir degudament l'objecte que motivarà la seva ocupació, i 

sense que el Contractista tingui dret, en aquest cas, a cap reclamació. 

3 Execució de les obres 

3.1 Treballs preliminars 

Comprèn totes les activitats preliminars necessàries per a l'execució de les obres com ara: 

demolicions, campaments, magatzem, oficines, tancaments, instal·lacions provisionals de 

serveis d'abastament, energia, telèfon, sanitaris i neteja del terreny i la localització de les 

obres. 

3.1.1 Desbrossat 

El desbrossament serà l'extracció i emmagatzematge de la terra vegetal existent en el 

terreny, separant l'arbrat i el matoll que anirà directament a abocador. 

El gruix de terra vegetal a excavar en cada zona serà el que ordeni el Director d'Obra tenint el 

Contractista de realitzar l'operació independentment del gruix que hagi remoure. El gruix 

mínim serà de vint i cinc (25) centímetres. 

La terra vegetal es durà a abocador, com si d'un sòl inadequat es tractés. 
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3.1.2 Demolicions 

Comprenen les operacions d'enderroc de tots els elements d'edificació o estructures i 

d'urbanització situats a la zona d'implantació de les obres, segons prescrigui la Direcció de 

l'Obra. 

En aquest apartat es tracta de la demolició de la petita presa recol·lectora de l'aigua 

subterrània i el sistema actual de proveïment. 

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia als ocupants de les 

zones pròximes a l'obra. 

3.1.3 Campament, magatzem i oficines 

D'acord amb el contracte i de comú acord amb el director de l'Obra, el Contractista s'aixecarà 

al lloc de l'obra una caseta o construcció provisional, que reuneixi els mínims requisits 

d'higiene, comoditat, ventilació i ofereixi protecció i seguretat contra els agents atmosfèrics . 

També pot emprar construccions existents que s'adaptin totalment per aquest menester. 

Aquestes s'utilitzaran primordialment per a oficina de Direcció i Direcció de l'Obra, 

Magatzem i Dipòsit de materials que puguin patir pèrdues o deteriorament per la seva 

exposició a la intempèrie. 

Els campaments o casetes temporals s'ubicaran en llocs fàcilment drenables, on no ofereixin 

perills de contaminació, amb aigües negres, latrines i altres deixalles i comptaran amb tots els 

serveis higiènics degudament connectats als col·lectors d'aigües negres existents a prop de la 

caseta o campament . 

Un cop acabada l'obra, el campament es demolirà per restituir les condicions que existien 

immediatament abans d'iniciar les construccions. S'entén que totes aquestes activitats són 

per compte i risc del Contractista. 

3.1.4 Centre d’aplec de materials 

El Contractista comptarà durant l'execució del contracte, amb un centre d'apilament per als 

materials a utilitzar en l'obra, incloent els resultants de les excavacions que posteriorment 

s'utilitzarà en els plens. L'Alcaldia no acceptarà, per cap motiu, el dipòsit i acumulació d'algun 

material o runa, en les zones de treball i per tant durant les hores no laborables, la zona de 

treball estarà neta de runes o materials. L'incompliment de les ordres de Direcció de l'Obra 

causarà les sancions pertinents. 

3.1.5 Localització, traçat i replanteig 

Per a la localització horitzontal i vertical del projecte, el Contractista es posarà d'acord amb el 

director de l'Obra per determinar una línia bàsica degudament amollonada i fitada, amb 

referències (a punts o objectes fàcilment determinables) distants ben protegides i que en tot 

moment serveixin de base per fer els replantejaments i anivellació necessaris. 

El replanteig i anivellació de l'obra serà executat pel Contractista, utilitzant personal expert i 

equips de precisió. Abans d'iniciar les obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació del 
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Director de l'Obra la localització general del projecte i els seus nivells, tenint present que ella 

és necessària únicament per autoritzar la iniciació de les obres. 

3.2 Excavacions en genera 

3.2.1 Condicions generals 

En l'execució de les excavacions de qualsevol classe, amb la forma i dimensions indicades en 

els plànols en aquest Plec o prescrites per la Direcció de l'Obra, s'inclouen totes les 

operacions necessàries d'arrencada, refinació de superfícies, protecció de despreniments, 

remoció i transport de material extret a altres parts de l'obra o runams fixades pel 

Contractista, on els productes quedaran apilats i enrasats, formant cavallers amb precisió 

equivalent a l'obtinguda per extensió amb motoanivelladora. 

El mètode d'excavació haurà de constar de manera obligada amb una fase de desbrossament 

i neteja traient tota la zona de matèria orgànica per posteriorment entrar la maquinària 

d'excavació, comptant sempre amb l'aprovació escrita de la Direcció de les Obres, podent ser 

variat el mètode per temporalment a la execució de l'obra segons les condicions del material 

excavat. 

La forma i dimensions de les excavacions són, en general, les reflectides en els plànols o 

descrites en els textos. No obstant això, la Direcció de les Obres podrà: 

- Variar la profunditat, amplada i longitud de les excavacions i incrementar o reduir els 

talussos de les mateixes. 

- Exigir l'ús de bermes de les dimensions que consideri adequades en talussos 

permanents, reflectides o no en els plànols, si aquestes mesures contribueixen a 

millorar la seguretat o augmentar l'economia. 

També tindrà dret a variar la línia d'excavació de qualsevol zona després d'iniciada 

l'excavació en aquesta. Aquesta sobreexcavació, en cas de ser-hi, tindrà la mateixa unitat 

d'obra i preu que l'establerta per aquesta zona. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció de les Obres tota excavació executada i 

no podrà omplir o cobrir-la amb cap material, sense la seva aprovació, i en cas de fer-ho, 

haurà descobrir al seu càrrec. 

El Contractista serà directament responsable de l’ús d’apuntalaments provisionals adequats 

per evitar despreniments que poguessin danyar al personal o les obres, encara que tals 

apuntalaments no figurin prescrits ni en els plànols ni en el present Plec, ni fossin ordenats 

per la Direcció de les Obres. 

Tota excavació realitzada per conveniència del Contractista, o excavació realitzada en excés 

sobre els perfils prescrits per qualsevol raó, excepte si fos ordenat per la Direcció d'Obra, i 

tant si és a causa de defecte d'execució, serà a costa del Contractista. 

Quan així ho exigeixi l'execució de les obres, tota l'excavació en excés serà emplenada amb 

materials subministrats i col·locats per i a costa del Contractista, sempre que l'excés 
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d'excavació sigui causat per excavar sense cura o es faci per facilitar els treballs del 

Contractista. 

Si cal establir esgotaments, aquests seran de compte del Contractista sigui quina sigui el seu 

volum. 

L'esgotament de l'aigua es farà de manera que no es produeixin corrents sobre el formigó 

acabat col·locat, ni drenatge de beurada de ciment, ni erosió en l'excavació, ni pugui produir 

seients en les urbanitzacions i / o edificacions del voltant. 

No es podran interrompre els treballs d'excavació sense l'autorització de la Direcció d'Obra, i 

en qualsevol cas a càrrec del Contractista les desviacions per sortida d'aigua o d'accés a 

l'excavació, els esgotaments i els apuntalaments necessaris. 

Qualsevol excavació realitzada pel contractista per a accés als talls de l'obra o per dipòsit de 

materials o amb qualsevol altre objecte haurà de ser aprovada prèviament per la Direcció de 

l'obra, i no serà d'abonament al Contractista. 

Les excavacions, en general, són definides en l'article 320 del PG-3, i es pot indicar que per la 

seva naturalesa es classifiquen en: 

- Terra o roca ripable: Són aquells terrenys que un tractor d'erugues de 350 CV com a 

mínim, treballant amb un Ripper Monodiente angulable en paral·lelogram, amb un ús 

inferior a 4.000 hores i donant el motor a la seva màxima potència, obtingui una 

producció igual o superior a cent cinquanta (150) metres cúbics per hora. En cas de 

discrepància sobre el tema en algun cas dubtós, prevaldrà l'opinió de la Direcció de 

l'Obra. 

- Roca no ripable: És aquell terreny en què no es poden complir les condicions 

anteriors. 

D'acord amb la informació geotècnica el material existent a la zona és sòl o roca ripable que 

es podrà excavar amb mitjans convencionals. 

El Contractista està obligat a la retirada i transport a abocador del material que s'obtingui de 

l'excavació i que no estigui prevista la seva utilització en reblerts o altres usos. Aquests 

abocadors hauran de ser proposats pel contractista, i aprovats pel Director. Aquesta 

aprovació serà tant en la seva implantació com en l'estat de terminació en què es deixin un 

cop abocaments els materials que es duguin a ells. 

3.2.2 Toleràncies 

En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota 

de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en 

roca no ripable i de cinc (5) centímetres més o menys per les realitzades en terreny dur o 

roca ripable, i, en ambdós casos, quedar la superfície perfectament sanejada i tal que no hi 

hagi la possibilitat que es formin tolls. 
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En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 

entrants de fins cinc (25), ambdós sobre el perfil teòric indicat en els Plànols del Projecte per 

les excavacions en roca no ripable. Per roca ripable s'admetran sortints de fins a cinc (5) 

centímetres i entrants de fins a deu (10) centímetres. 

3.3 Excavacions de rases per a l’abastament i drenatges 

Aquest treball comprèn la remoció del sòl necessària per a la construcció de les xarxes 

d'abastament i clavegueram, o de les canalitzacions, tal com es mostren en els plànols. 

També inclourà l'excavació requerida per les connexions domiciliàries, càmeres d'inspecció, 

caixes, nínxols i qualsevol excavació que en opinió del director de l'Obra sigui necessària per 

a la correcta execució de les obres. 

No podrà iniciar-se l'execució de rases en les vies públiques mentre no s'hagin obtingut els 

permisos corresponents i col·locat els senyals visibles de perill i desviament que exigeixin les 

normes vigents locals. Aquests avisos només seran remoguts quan l'obra aquest acabada i 

s'hagi retirat la terra sobrant; especial cura es tindrà amb els senyals perquè sempre estiguin 

col·locats, de manera que permetin als transeünts preveure el perill amb suficient antelació. 

En les excavacions que presentin perill d'ensorrament caldrà col·locar puntals que 

garanteixin la seguretat del personal que treballa dins de la rasa, el mateix que l'estabilitat de 

les estructures. El Contractista dotarà el personal, que treballi en les excavacions, amb 

l'equip de seguretat industrial necessari per garantir al màxim la seva integritat física. La 

Direcció de l'Obra no es fa responsable dels danys que es causin a tercers, per causes 

imputables al Contractista. 

3.3.1 Ample de les rases 

Les parets de les rases s'excavaran i mantindran pràcticament verticals, excavades 

uniformement de manera que l'espai entre les parets i la canonada sigui igual. Es variarà 

l'ample de les excavacions quan es requereixin puntals de qualsevol classe i es conservaran 

els amples que s'indiquen, entre les cares que miren al centre de la rasa. 

L'ample mínim aconsellable de la rasa s'ha de mantenir sense tenir en compte el tipus de sòl 

sobre el qual es col·locarà la canonada, la profunditat de l'excavació, ni el mètode de 

compactar la plana. Les rases tindran els següents amples: 

Diàmetre de la canonada Ample (m) 

D < 8” 0.60 

8” < D < 13” 0.70 

D > 13 “ 0.80 

 

L'ample de les rases amb profunditat superior a 2 m per condicions especials serà definit pel 

director de l'Obra, que pot també ordenar o autoritzar l'excavació de les rases amb talussos. 

En aquest últim cas, es procurarà que les parets siguin estables. Per les rases excavades amb 

talussos, els amples especificats es refereixen a l'ample en el fons de la rasa. 
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Per diàmetres majors als previstos en aquesta taula, l'amplada de la rasa en la seva part 

inferior serà igual al diàmetre exterior de la canonada més 0.80 m. 

3.3.2 Profunditat de les rases 

Les rases per a la col·locació de les canonades d'abastament i clavegueram tindran les 

profunditats indicades en els plànols. Quan en l'execució de les rases s'utilitzi equip 

d'excavació, les excavacions es portaran fins a una cota de 0.20 m per sobre de la indicada en 

els talls i excavar la resta per mitjans manuals i en forma acurada, per no alterar la fundació i 

poder donar al fons manera adequada perquè els conductes quedin completament recolzats 

i no treballin a flexió. 

Si els materials trobats a les cotes especificades de col·locació dels conductes no són 

apropiats per a la fundació d'aquests, o es requereixi la col·locació de concret d'atracada, 

l'excavació es portarà fins a la profunditat indicada pel director de l'Obra que també indicarà 

el material de base a utilitzar. Les activitats addicionals ordenades pel director de l'Obra es 

mesuraran i pagaran assimilant als ítems i preus del contracte. 

3.3.3 Sanejament de les rases 

De trobar aigües negres a les rases on vagi a estendre la xarxa de proveïment, caldrà 

eliminar-les i desinfectar la zona contaminada i abans d'estendre les xarxes es requerirà 

aprovació del Director de l'Obra. 

3.4 Alineacions horitzontals i verticals i xarxes i canalitzacions 

Les xarxes d’abastament, clavegueram i les canalitzacions de telèfons i energia no podran 

anar per la mateixa rasa, la distància horitzontal lliure mínima entre el clavegueram d'aigües 

residuals i l'abastament serà de 1.50 m, entre les aigües pluges i el proveïment de 1.00 m i 

entre el clavegueram d'aigües pluges i el d'aigües residuals 1.50 m. La distància des de les 

xarxes d'abastament i de clavegueram fins a les canalitzacions de telèfons i d'energia seran 

les especificades en les respectives normes de disseny o definides per la Direcció de l'Obra. 

Els alineaments horitzontals i verticals de les xarxes de: abastament, clavegueram i les 

canalitzacions de telèfons i energia, seran els que apareixen en els plànols o els que indiqui la 

Direcció de l'Obra, tenint en compte els següents límits de profunditats. 

3.4.1 Abastament 

La profunditat mínima a la clau serà d'un (1) metre i la màxima no serà superior a 1.30 m. En 

casos especials com: vies per a tràfic pesat, creus ferroviaris, o qualsevol zona on pugui 

transmetre vibració, es col·locarà la canonada a la cota que indiqui el Director de l'Obra, la 

seva localització serà de la següent manera: a les curses pel costat oriental, als carrers pel 

costat nord; ocupant una franja mínima de 2.00 m, quan es tracta d'una sola calçada. 

3.5 Control de pluges, de infiltració i servides 

Durant la instal·lació de les canonades el Contractista controlarà les aigües, de manera que 

s'aconsegueixi la correcta instal·lació d'aquelles. Quan per algun motiu es construeixin filtres 
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en pedra, grava o canonada perforada i es connectin al Clavegueram, com connexions hauran 

tapar un cop acabada l'obra, per tal de restablir les condicions originals del terreny. 

S'ha d'evitar que les aigües que corren per les rases penetrin a les canonades en col·locació. 

Sempre que no s'estigui treballant, s'hauran de mantenir tapats parcialment els extrems de 

la canonada de clavegueram i totalment tapats els de proveïment per evitar l'entrada 

d'escombraries, fang o materials estranys o contaminants a aquesta. 

3.6 Reblert i compressió de rases 

3.6.1 Col·locació del reblert 

Un cop acceptat el material per part de la Direcció de l'Obra, el Contractista procedirà a 

organitzar el seu treball i col·locació dins de la rasa evitant la contaminació amb materials 

estranys i inadequats. 

Per a la primera part del ple i fins als 30 cm. per sobre de la part superior de les 

canalitzacions, canonades, conductes, o altres, haurà d'escollir material que no contingui 

pedres que durant el procés de compactació puguin exercir esforços puntuals sobre les 

canonades, canalitzacions o conductes. 

La col·locació es farà per mètodes mecànics o manuals d'acord amb el tipus de treball però 

preservant sempre l'estabilitat i la integritat de les instal·lacions existents i de les que s'estan 

executant. 

3.6.2 Compactació del reblert 

Per a la primera part fins a 30 cm. per sobre del tub o de la canalització s'utilitzaran picons 

metàl·lics manuals. La compactació es farà en capes de 10 cm. pujant el ple simultàniament o 

als dos costats del conducte per tal d'evitar esforços laterals. Es tindrà especial cura en el 

piconat de manera que no es produeixin pressions laterals, vibracions o impactes que causin 

trencaments o desplaçaments dels elements que s'instal·len o d'altres estructures existents. 

Per a la resta del ple, el gruix de cada capa i el nombre de passades de l'equip de 

compactació estaran definides per la classe de material, equip disponible pel contractista, ia 

la densitat especificada. 

En el procés de compactació s'ha d'obtenir una densitat del 90% de la densitat màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. La humitat del material serà controlada de manera 

que romangui en el rang requerit per obtenir la densitat especificada. 

3.7 Excavacions per cimentacions d’obres de fàbrica 

3.7.1 Definició i condicions generals 

Són les excavacions per emplaçament d'obres de fàbrica, estructura i esculleres del nou llit 

del riu, etc., i que no han de ser realitzades al mateix temps que l'excavació de l'explanació o 

estiguin aïllades d'aquesta. 

Per la naturalesa de la roca, s'aplicarà el criteri de classificació següent: 
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- Excavació per fonamentació en sòl o roca ripable: quan el rendiment obtingut per 

una retroexcavadora de 150 CV i cassó de 750 l. és superior al rendiment total 

obtingut amb martell trencador de 1.000 kg. i cassó de 750 l., alternant ambdós 

mitjans, i sense comptabilitzar temps per canviar d'un a un altre utensili, treballant al 

davant de -1 metre a +3 metres en cota respecte al seu pla de suport en el terreny. 

- Excavació per fonamentació en roca no ripable: quan el rendiment en treballar 

només amb el pot és inferior a l'obtingut en treballar alternant l'ús de martell 

trencador amb cassó per retirar el material arrencat, i això sense comptabilitzar el 

temps emprat en fer el canvi de martell per cassó. 

Tot el que s'ha indicat anteriorment volem referir-ho a l'excavació posterior a la general. És a 

dir, totes les sobreexcavaciones que s'efectuïn per construir tot tipus d'element principal 

tindran aquest caràcter, sempre que estiguin per sota de la cota de explanació. 

Les condicions generals per a aquest tipus d'excavació són similars a les definides en l'apartat 

anteriorment. El Contractista, sempre que consideri oportú o li sigui ordenat per la Direcció 

d'Obra, haurà de estintolar aquesta excavació, exhaurir-la, etc., Sent al seu compte qualsevol 

corriment excés que es produeixi per aquest motiu. 

Aquesta excavació en el cas de roca no ripable no es podrà realitzar mai amb explosius, sent 

necessari l'ús del martell pneumàtic sobre màquina retroexcavadora o similar. 

Si apareix aigua aquesta haurà de ser extreta mitjançant l'ús de bombes submergibles, 

deixant l'excavació en sec independentment del cabal d'esgotament. 

L'esgotament de l'aigua es farà de manera que no es produeixin corrents sobre el formigó 

acabat col·locat, ni drenatge de beurada de ciment, ni erosió en l'excavació, ni pugui crear 

seients a les urbanitzacions i / o edificacions del voltant. 

Per a la col·locació de l'escullera del nou llit del riu i en les altres zones que ordeni la Direcció 

d'Obra, aquesta excavació es realitzarà per dames d'una longitud màxima de tres (3) metres, 

sent necessària realitzar la tasca d'estabilització abans de continuar. Es podrà obrir els 

armaris que desitgi el Contractista sempre que la distància entre ells sigui superior a dotze 

(12) metres. 

3.7.2 Toleràncies 

En cadascuna de les excavacions per emplaçament d'estructures definides en els Plànols, 

excavades en roca no ripable, s'admetrà una diferència màxima de cinc (5) centímetres entre 

cotes extremes de l'esplanació resultant, en l’interval hi ha d'estar compresa la corresponent 

cota de Projecte. En el cas de roca ripable aquesta diferència màxima serà de dos (2) 

centímetres. En qualsevol cas, la superfície resultant ha de ser tal que no hi hagi possibilitats 

de formació de tolls d'aigua. Per tal d’evitar-ho, el Contractista haurà de realitzar a costa seva 

l'arranjament de la superfície. 
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3.8 Apuntalament i sosteniment de la excavacions 

3.8.1 Generalitats 

Es defineix com sosteniment el conjunt d'elements destinats a contenir l'empenta de terres 

en les excavacions en rases o pous a fi d'evitar despreniments, protegir els operaris que 

treballen a l'interior i limitar els moviments del terreny confrontant. 

Dins d'aquest projecte es consideren com mètodes de sosteniment els estintolaments, a 

força de panells. 

3.9 Projecte dels sistemes de sosteniment de la excavació 

El Contractista estarà obligat a presentar a Direcció d'Obra per a la seva aprovació, si escau, 

un projecte dels sistemes de sosteniment a utilitzar en els diferents trams o parts de l'obra, el 

qual haurà d'anar subscrit per un tècnic especialista en la matèria. En aquest projecte ha de 

quedar degudament justificada l'elecció i dimensionament d'aquests sistemes en funció de 

les profunditats de la rasa, localització del nivell freàtic, empentes del terreny, 

sobrecàrregues estàtiques i de trànsit, condicionaments d'espai, transmissió de vibracions, 

sorolls, seients admissibles en la propietat i / o serveis confrontants, facilitat d'encreuament 

amb altres serveis, etc. 

L'aprovació per part del Director d'Obra dels mètodes de sosteniment adoptats no eximeix al 

Contractista de les responsabilitats derivades de possibles danys imputables a aquests 

mètodes (seients, col·lapses, etc.). 

Si en qualsevol moment, la Direcció d'Obra considera que el sistema de sosteniment que està 

usant el Contractista és insegur, el Director d'Obra podrà exigir el seu reforç o substitució. 

3.9.1 Apuntalament 

Es defineix com apuntalament el sistema de protecció per a la contenció de les parets 

d'excavació en terrenys poc coherents, per tal d'evitar despreniments. 

- Sistemes d’apuntalament 

Els sistemes d'apuntalament podran ser els següents: 

- Apuntalament amb panells, sent aquests un conjunt de taules, xapes o perfils lleugers 

travats per elements resistents que es disposen en el terreny com una unitat i les 

característiques resistents es troben homologades. 

- Draps constituïts per perfils metàl·lics o carrils clavats entre els quals es col·loquen 

taules, panells, xapes, perfils lleugers o elements prefabricats de formigó entre altres. 

- Caixes o conjunts especials auto-resistents, que es col·loquen a la rasa com una unitat 

completa. 

- Altres sistemes sancionats per la pràctica com adequats i sistemes estàndard 

continguts en normes internacionals per característiques específiques del terreny si 

fossin d'aplicació. 
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- Condicions generals dels apuntalaments 

El sistema d'apuntalament s'haurà d'ajustar a les següents condicions: 

- Haurà suportar les accions previstes en el Projecte o les que fixi el Director d'Obra i 

permetre la seva posada en obra de manera que el personal no tingui necessitat 

d'entrar a la rasa o pou fins que les parets d'aquests estiguin adequadament 

suportades. 

- Haurà eliminar el risc de seients inadmissibles en els edificis i instal·lacions pròxims. 

- Eliminarà el risc de trencament del terreny per sifonament. 

- Es deixaran perduts els apuntalaments si no es poden recuperar abans de procedir al 

reblert o si la seva retirada pot causar un col·lapse de la rasa abans d'executar el 

reblert. 

- La apuntalament haurà de retirar a mesura que es compacti la rasa de manera que es 

garanteixi que la retirada de l'apuntalament no ha disminuït el grau de compactació 

del terreny adjacent. 

- Ha de tenir un sistema de colzes articulats de manera que permeti el moviment dels 

marcs d'apuntalament sense crear nous esforços en el terreny circumdant de manera 

que permeti aixecar els marcs de l'apuntalament a mesura que s'assegura la solera del 

fons de la rasa. 

- Execució de les obres 

El Contractista disposarà en obra del material (panells, puntals, bigues, etc.) Necessari per 

sostenir adequadament les parets de les excavacions a fi d'evitar els moviments del terreny, 

paviments, serveis i / o edificis situats fora de la rasa o excavació projectada . El sistema 

d'apuntalament permetrà executar l'obra d'acord amb les alineacions i rasants previstes en el 

Projecte. 

El Contractista serà directament responsable de l'ocupació dels apuntalaments provisionals 

adequats per evitar despreniments que poguessin danyar al personal o les obres, encara que 

tals apuntalaments no figurin prescrits ni en els plànols ni en el present Plec, ni fossin 

ordenats per la Direcció de les Obres. 

Tot apuntalament en contacte amb el formigó en obra de fàbrica definitiva haurà de ser 

protegit per evitar l'adherència amb el formigó tallat segons les instruccions del Director 

d'Obra i deixat "in situ". En aquest cas, només serà objecte d'abonament com apuntalament 

perdut si la Direcció d'Obra ho accepta per escrit. 

El muntatge de l'apuntalament començarà, com a mínim, en assolir una profunditat 

d'excavació de 1,25 metres de manera que durant l'execució de l'excavació el ritme de 

muntatge dels apuntalaments sigui tal que quedi sense revestir per sobre del fons de 

l'excavació , com a màxim els següents valors: 

- Un metre (1,00 m.) En el cas de sòls cohesius durs. 
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- Mig metre (0,50 m.) En el cas dels sòls cohesius, no cohesius, però temporalment 

estables. 

En sòls menys estables, per exemple en sorres netes o graves fluixes de mida uniforme, serà 

necessari utilitzar sistemes d'avanç continu que garanteixin que l'apuntalament està recolzat 

en tot moment en el fons de l'excavació. 

La apuntalament ha de tenir un sistema de colzes han de garantir que durant l'extracció del 

mateix no es pugui danyar al paviment o estructura adjacent. Les bigues guies 

d'apuntalament han de permetre el tancament frontal de la rasa. 

En el cas de travessar serveis afectats en una rasa apuntalada, l'apuntalament ha de 

permetre l'ús de Palplanxa paral·lelament amb l'apuntalament, usant les mateixes bigues 

guies de manera que el buit necessari a deixar per al pas i manteniment del servei afectat 

sigui mínim i s'asseguri l'estabilitat del terreny en aquesta zona. 

3.9.2 Retirada dels sistemes d’apuntalament 

L’apuntalament haurà de retirar a mesura que es compacti la rasa, de manera que es 

garanteixi que la retirada de l'apuntalament no disminueixi el grau de compactació per sota 

de les condicions previstes en el Plec, a partir d'aquest punt, l'apuntalament s'anirà retirant 

de manera que les operacions de reblert no comprometin l'estabilitat de la rasa. 

Si no es pot obtenir un reblert i compactació del buit deixant per l'apuntalament d'acord amb 

les estipulacions d'aquest Plec, s'haurà de deixar perduda l'apuntalament. 

3.10 Despreniments 

El Contractista està obligat a la retirada i transport a abocador dels despreniments que es 

produeixin, sent d'abonament únicament els que es produeixin fora dels perfils teòrics 

d'excavació, sempre que ho fossin per causa de força major i en les excavacions s'hagin 

emprat mitjans i tècniques adequades i s'haguessin seguit les indicacions del director de les 

obres per evitar-los o reduir-los. 

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 

Els produïts dins dels perfils teòrics s'abonaran com excavacions normals. 

Això tindrà aplicació pel que fa al que es pogués produir un cop feta l'excavació general. Mai 

al que pogués afectar excavacions singulars, els apuntalaments, etc., s'han de preveure. 

3.11 Reblerts 

3.11.1 Definició 

Consistiran en l'extensió i compactació dels materials procedents d'excavacions anteriors, ja 

siguin de la pròpia obra o de préstec, en reblert de rases i extradós d'obres de fàbrica, sigui 

qualsevol l'equip que s'utilitzi per a la compactació. 
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Inclou, així mateix, la humectació, compactació i refinació de superfície. Tot això realitzat 

d'acord amb les presents prescripcions, amb les alineacions, cotes i dimensions indicades en 

els plànols, i amb el que sobre el particular ordeni la Direcció de les Obres. 

3.11.2 Materials 

Els materials a utilitzar en reblerts complir els requisits exposats a l'article 2.2 d'aquest Plec. 

3.11.3 Execució de la obra 

Les operacions d'execució de les obres són de reblert d'obres de fàbrica. 

En cas d'utilització del material procedent d'excavació, haurà de complir, com a mínim, les 

condicions de sòl adequat definides en l'apartat 2.2. d'aquest Plec, encara que aquesta 

possibilitat és mínima en aquest projecte. 

En cas contrari serà necessari obtenir el material de reblert de préstecs externs a l'obra, 

complint sempre la condició de sòl adequat o de material procedent de pedrera abans 

definida. 

No es procedirà al reblert de excavacions per les obres de fàbrica sense que la Direcció de les 

Obres faci el reconeixement de les mateixes i doni l'autorització corresponent, després de 

prendre les dades necessàries per a la deguda valoració. En les obres d'importància 

s'estendrà acta del reconeixement, signar la Direcció de les Obres i el Contractista. 

L'excavació no ocupada per obres de fàbrica o estructures s'omplirà compactant degudament 

fins al nivell del terreny existent amb marge adequat per preveure el seient del reblert. 

El reblert de l'extradós de murs, obres de fàbrica, etc., Es farà per tongades horitzontals, el 

gruix no excedeixi de quinze centímetres (15 cm.), Compactant cada capa amb mitjans 

adequats, segons el parer de la Direcció de les Obres, abans d'estendre la següent, i arribant 

sempre a un nivell de compactació del 95% de l'assaig Proctor. 

Quan calgui col·locar reblert als dos costats d'una estructura, es tindrà cura de mantenir tots 

dos al mateix nivell durant la seva execució. 

En el cas d'obres de fàbrica de secció circular, abans de construir-hi el terraplè, es disposarà a 

banda i banda el reblert perfectament compactat en una amplada igual, almenys, al diàmetre 

de la secció, sempre que quedi espai per a això entre la paret de l'obra de fàbrica i el terreny 

natural, el reblert compactat ha de cobrir l'estructura amb un gruix mínim de vint 

centímetres (20 cm.) que s'augmentarà sempre que sigui possible, arribant, quan les 

circumstàncies ho permetin, a un gruix igual al doble del diàmetre de la secció. 

En obres de fàbrica aporticades i murs, abans de construir-hi el terraplè, el reblert compactat 

arribarà fins a una distància de l'extradós igual, com a mínim, a l'altura de l'estructura o fins 

al terreny natural. 

No es permetrà el pas de maquinària o el funcionament d'elements mecànics sobre o a prop 

de les estructures sense que aquestes estiguin degudament protegides pel reblert 

compactat, tal com acaba de descriure. 
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No es permetrà iniciar el treball de reblert sense autorització de la Direcció de les Obres i, si 

és possible, sense que hagin transcorregut dos (2) setmanes des de la finalització de 

l'estructura. 

La Direcció de l'Obra podrà exigir, per cada tres-cents metres cúbics (300 m3) de material de 

reblert emprat, els següents assaigs: 

-  Un (1) Assaig Proctor Normal. 

- Un (1) Assaig de contingut d'humitat (NLT-102/72 i 103/72). - Un (1) Assaig de 

densitat "in situ" (NLT-101/72 i 110/72). 

3.12 Formigons 

3.12.1 Condicions generals 

Els formigons a emprar en les obres d'aquest projecte estan definits en el capítol 1, i 

compliran, a més de les prescripcions de la "Instrucció EHE", les que s'indiquen a continuació. 

Les unitats referents a aquests formigons, comprenen l'aportació de conglomerant, àrids, 

aigua i additius si s'empren, la fabricació del formigó, el transport al lloc d'ocupació, la 

posada en obra amb part corresponent a encofrats, cintres i bastides, el curat i totes les 

atencions es requereixin per deixar l'obra totalment acabada. 

La dosificació dels àrids, ciment i aigua es farà en pes i exigir una precisió en la pesada de 

cada un dels elements que doni un error inferior al dos per cent (2%). 

S'exigeix que cada material tingui una bàscula independent. 

El final de cada pesada ha de ser automàtica, tant per als àrids com per l'aigua i el ciment. 

Com a norma general no s'admetrà un formigó amb una relació aigua / ciment tal que 

produeixi un seient en el con de Abrahms superior a 6 cm. per al formigó armat i superior a 8 

cm. per al formigó en massa, i complint les relacions aigua / ciment assenyalades com a 

màximes en la "Instrucció de formigó estructural EHE". 

Un cop per setmana, com a mínim, es procedirà pel Contractista a la comprovació, de 

manera fefaent per la Direcció de les Obres, que la instal·lació de dosificació funciona 

correctament. 

S'han d'utilitzar els mitjans de transport adequats, de manera que no es produeixi 

segregació, evaporació d'aigua o intrusió de cossos estranys a la barreja. 

S'admet l'ús de camions formigoneres en temps de transport inferiors a una hora i mitja 

entre la càrrega del camió i la descàrrega en el tall. La Direcció d'Obra podrà modificar aquest 

termini si s'empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar, a més, quan 

s'adoptin les mesures necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin 

favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas es tolerarà la col·locació en obra, 

de pastades que acusin un principi d'adormiment, segregació o dessecació. 
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La velocitat d'agitació de l'amassadora, està compresa entre dues (2) i sis (6) revolucions per 

minut. 

Es prohibeix la caiguda del formigó en altures superiors a un (1) metre, quedant prohibit el 

llançar amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastells o moure'l més d'un metre (1 m.) 

Dins dels encofrats. 

Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes d'elefant per al transport i abocament del 

formigó, llevat que la Direcció d'Obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 

En el cas d'estructures de petit cant i gran altura, com ara murs i altres elements verticals, es 

col·locarà el formigó mitjançant bomba., de manera que la caiguda del formigó no sigui 

superior a 1 m. 

No es permetrà l'amassat de la massa per corregir possibles defectes de segregació. No es 

permetrà l'addició d'aigua, una vegada que el formigó hagi sortit de la formigonera, per 

corregir possibles problemes de transport. 

El formigó s'abocarà per tongades, el gruix serà inferior a la longitud dels vibradors que 

s'utilitzin, de tal manera que els seus extrems penetrin a la capa, ja vibrada, immediatament 

inferior. 

En qualsevol cas, és preceptiu que el formigó es consolidi mitjançant vibradors de freqüència 

igual o major de sis mil (6.000) revolucions per minut. 

Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estengui a tota la massa, 

sense que es produeixin segregacions locals. 

Si s'empren vibradors interns, s'hauran submergir perpendicularment a la capa, de manera 

que la punta penetri en la capa subjacent, i retirar també perpendicularment, sense 

desplaçar transversalment mentre estiguin submergits en el formigó. L'agulla s'introduirà 

ràpidament i es retirarà lentament i a velocitat constant, recomanant, a aquest efecte, que 

no se superin els deu centímetres per segon (10 cm / seg.). 

La distància entre els punts successius d'immersió no serà superior a cinquanta (50) 

centímetres i serà l'adequada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una 

humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps. 

Si s'aboca formigó en un element que, simultàniament, s'està vibrant, el vibrador no 

s'introduirà a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa. 

Si s'avaria un o més dels vibradors empleats i no es poden substituir immediatament, es 

reduirà el ritme del formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per picat 

aplicat amb barra, suficient per acabar l'element que s'està formigonant. 

En les obres de formigó armat, els formigons es col·locaran en tongades de vint (20) a trenta 

(30) centímetres. En abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les 

armadures quedin perfectament embolicades, cuidant especialment els llocs en què es 
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reuneixin gran quantitat d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions 

de les armadures. 

Els motlles dels encofrats hauran de retirar-se de manera que no arrenquin, en separar de la 

superfície de formigó, part d'aquesta. Per això, el Contractista mantindrà sempre nets els 

motlles, usant, si cal, algun desencofrant. No es podrà desencofrar cap element sense que la 

resistència del formigó arribi als cent (100) quilos per centímetre quadrat. 

No se sotmeten les superfícies vistes a més operació d'acabat que la que proporciona un 

desencofrat acurat, que en cap cas serà realitzat abans de vint. 

No s'admetran remolinats ni arrebossats on no ho indiquin els plànols. 

3.12.2 Formigons preparats en planta 

Els formigons preparats en planta s'ajustaran a la "Instrucció EHE". 

S'haurà de demostrar a la Direcció d'Obra que el subministrador realitza el control de qualitat 

exigit amb els mitjans adequats per a això. El subministrador del formigó haurà de lliurar 

cada càrrega acompanyada d'un full de subministrament (albarà) on figurin, com a mínim, les 

dades següents: 

- Nom de la central de formigó preparat. 

- Data de lliurament. 

- Nom del utilitzador. 

- Designació i característiques del formigó, indicant expressament les següents: 

- Quantitat i tipus de ciment. 

- Mida màxima de l'àrid. 

- Resistència característica a compressió. 

- Classe i marca d'additiu si el conté. 

- Lloc i tall de destinació. 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega. 

-  Hora en què va ser carregat el camió. 

- Hora límit d'ús per al formigó. 

3.12.3 Interrupcions del formigonat 

Quan s'hagi interromput la feina, encara que sigui per breu temps, però prou perquè el 

formigó anteriorment executat s’hagi començat a curar, es netejarà i regarà la superfície 

sobre la qual es va a abocar el formigó fresc, abans de tirar aquest. 
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En l'execució de juntes de formigons de diferents tipus, o bé quan la interrupció del treball 

hagi estat d'alguna durada, la neteja de la superfície de contacte s'executarà encara amb més 

cura, repicánt-se la fàbrica antiga i abocant-hi, abans del formigonat fresc, un morter de 

represa. 

3.12.4 Execució de les juntes 

Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació havent de complir l'especificat en 

els plànols i instruccions de la Direcció d'Obra. 

Si algunes armadures travessen les juntes, es deixaran adequadament disposades tot 

esperant la represa de formigonat, disposant si cal orificis en els encofrats per donar-los pas. 

L'article 71 de la "Instrucció EHE" és a més d'aplicació a aquest apartat. 

3.12.5 Curat del formigó 

És d'aplicació el que prescriu l'article 74 de la "Instrucció EHE". 

El formigó, llevat que la Direcció d'Obra autoritzi una altra cosa, es curarà amb aigua, 

mantenint la superfície contínuament humida durant deu (10) dies consecutius o fins que 

sobre ella es tiri nou formigó. 

En principi, s'utilitzaran aspersors per mantenir humides les superfícies, tot i que la Direcció 

d'Obra podrà autoritzar o imposar altres mètodes. En èpoques de gelades s'adoptaran les 

mesures necessàries perquè, mantenint la superfície humida, no es geli l'aigua. Entre 

aquestes mesures el Contractista pot venir obligat, al seu càrrec, a escalfar l'aigua o 

incrementar la intensitat de pluja artificial per unitat de superfície. 

L'aigua que hagi d'utilitzar-se per qualsevol de les operacions de curat, complirà les 

condicions que se li exigeixen en el present Plec. 

Les canonades que s'utilitzin per al reg del formigó, seran preferentment mànegues de goma, 

prohibint-se la canonada de ferro si no és galvanitzada. Així mateix, es prohibeix l'ús de 

canonades que puguin fer que l'aigua contingui substàncies nocives per l'enduriment, 

resistència i bon aspecte del formigó. 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. 

3.12.6 Prova d’estanquitat dels tancs d’aigua 

Les proves d'estanquitat es faran un cop el Contractista hagi instal·lat les canonades de 

desguassos i desbordaments, a més, les canonades d'adducció i abast, fins on hagin estat 

ordenades per la Direcció de l'Obra, incloent accessoris, taps i vàlvules necessàries per a 

aquestes proves , així mateix, estaran acabades i netes les obres a l'interior del tanc, com ara 

col·locació i pintura d'escales i deflectors d'energia o deflectors de la torre de adducció. 

Quan hagi possibilitats de subministrament de l'aigua necessària per realitzar les proves 

d'estanquitat abans del venciment del termini contractual, aquestes es faran abans 

d'efectuar els plens estructurals dels murs del tanc per facilitar així la seva inspecció. Quan 

sigui impossible la Captació d'aigua per a les proves d'estanquitat durant el termini de 
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construcció, el Contractista realitzarà els plens estructurals al voltant del tanc sense que les 

proves d'estanqueïtat s'hagin realitzat. 

3.12.7 Procés de prova 

En primer terme s'emmagatzemarà aigua fins a una alçada de 2.5 mi durant els tres (3) 

primers dies es mantindrà en aquest nivell, reemplaçant l'aigua que s'hagi perdut, verificant 

fins a mínim indici si les pèrdues són o no produïdes per fuites i si és així, aquestes seran 

controlades immediatament. Durant els sis (6) dies següents, el nivell de l'aigua no serà 

inferior al que es produeixi per raó d'evaporació. Addicionalment s'ha d'observar la sortida 

d'aigua per la canonada de drenatge. 

Si en aquesta primera prova es revela fuita d'aigua, el Contractista buidarà el tanc i segellarà 

les fuites i procedirà a la reparació d'aquelles parts de l'obra que hagin mostrat 

deteriorament. Un cop executades les reparacions, es reiniciarà la prova, es procedirà com ja 

es va dir, fins a omplir el requisit d'estanqueïtat omplint el tanc d'aigua fins a una alçada de 

2.50 m, pel que fa al fons. 

Les proves seran executades sota la direcció i responsabilitat del Contractista i més, al seu 

cost. Per a la seva realització, s'estudiarà la millor oportunitat per executar-les sense 

perjudici del servei d'abastament de la població. 

El temps requerit per les proves serà tingut en compte pel contractista dins el termini de 

construcció de l'obra. Durant la realització de les proves s'efectuarà un control dels 

assentaments de l'estructura, tenint en compte el que especifiquen els estudis de sòls del 

projecte. 

3.12.8 Limitacions de l’execució 

- Clima fred 

El formigonat se suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que, dins de les 

quaranta-vuit (48) hores següents, la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero 

graus centígrads (0 º C). A aquests efectes, el fet que la temperatura registrada a les nou 

hores (9 h.) Del matí (hora solar), sigui inferior a quatre graus centígrads (4 º C.), pot 

interpretar-se com motiu suficient per preveure que el límit prescrit serà assolit en 

l'esmentat termini. 

Les temperatures esmentades podran rebaixar en tres graus centígrads (3 º C.) quan es tracti 

d'elements de gran massa o quan es protegeixi eficaçment la superfície del formigó 

mitjançant sacs, palla o altres recobriments aïllants del fred. 

En cas que es produïssin temperatures d'aquest ordre, sent imprescindible continuar el 

formigonat, s'haurà de prendre les següents precaucions: 

- S’escalfarà l'aigua de pastat fins a un màxim de 38 º, de manera que el formigó, a la 

sortida de la formigonera, tingui una temperatura de 10 a 15 º. 

- El formigó, durant la posada en obra, tindrà una temperatura sempre superior a 7 º. 
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- Es s'aïllarà tèrmicament la zona formigonada, de manera que, durant l'enduriment, 

la temperatura no sigui inferior a 5 º C i la humitat no sigui inferior al 50%. 

- Es prolongarà el curat sense desencofrar-se i retirant els materials aïllants abans de: 

- Dies en soleres i presoleres 

- Dies en alçat, lloses i estructures 

En qualsevol cas, els àrids a emprar en la fabricació de formigó tindrà una temperatura 

superior a 1 º C. 

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes a l'obra, no només per poder 

preveure la durada de les gelades, sinó també per la seva importància per al desencofrat. 

- Clima calorós 

En temps calorós es procurarà que no s'evapori l'aigua de pastat durant el transport i 

s'adoptaran, si aquest dura més de trenta (30) minuts, les mesures oportunes perquè no es 

col·loquin en obra masses que acusin dessecació. 

La temperatura del formigó, un cop posat en obra, s'ha de mantenir entre cinc (5) i trenta 

(30) graus centígrads per a això el Contractista haurà de prendre totes les precaucions 

necessàries, com ara la refrigeració del formigó, el reg dels àrids, refredament de l'aigua, 

protecció de la conducció d'aigua, etc. 

Si la temperatura ambient és superior a 40 º C es suspendrà el formigonat excepte 

determinació en contra de la Direcció d'Obra. Si es formigonés a aquestes temperatures, es 

mantindran les superfícies protegides de la intempèrie i contínuament humides per evitar la 

dessecació ràpida del formigó. La temperatura d'aquest en ser col·locat no ha de passar de 

30 º C. 

3.12.9 Control de qualitat 

Es comprovarà, sistemàticament i de forma ordenada, la qualitat del formigó executat 

d'acord amb el control estadístic assenyala la "Instrucció de formigó estructural EHE". 

La Direcció d'Obra podrà ordenar que es realitzin els assaigs que cregui oportuns en cada 

fase de l'obra i en la quantia necessària perquè es permeti obtenir uns resultats fiables. 

Amb caràcter general, cada cinquanta (50) metres cúbics de formigó pastat, es realitzaran els 

següents assaigs: 

- Comprovació de la relació aigua-ciment, tenint en compte la humitat dels àrids. 

- Mesurament del "seient", tant a la sortida de la formigonera, com en el formigó 

col·locat en obra. 

- Presa de mostres i proves de trencament. La presa de mostres s'ha d'ajustar al que 

s'estableix en la "Instrucció EHE". 
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Cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció es realitzaran sis (6) provetes de formigó que 

seran trencades als set (7) i vint (28) dies. 

La Direcció d'Obra podrà ordenar extreure provetes "in situ" sempre que ho consideri 

necessari. 

Si als 28 (28) dies la resistència de les provetes fabricades és inferior al noranta per cent 

(90%) de l'especificada per a aquesta data, s'assajaran provetes extretes "in situ", de la zona 

on s’havia col·locat el formigó defectuós i també de les que assenyalés la Direcció d'Obra. 

En comparar llavors la resistència de les provetes extretes "in situ" amb el noranta per cent 

(90%) de l'exigida, als 28 (28) dies, pot passar: 

- Que aquella sigui igual o menor, cas en què demoliran les parts executades amb 

aquest formigó. 

- Que aquella sigui igual o major. En aquest cas, la Direcció d'Obra decidirà si s'han de 

realitzar altres assajos, si pot acceptar l'obra, adoptant les mesures de precaució 

pertinents, o si per contra és necessari demolir les parts defectuoses. 

Si als 28 (28) dies la resistència de les provetes fabricades és superior al noranta per cent 

(90%) de l'especificada per a aquesta data, però inferior al cent per cent (100%) de la 

mateixa, la Direcció de l'Obra decidirà si cal assajar provetes extretes "in situ". 

En totes les provetes fabricades es mesurarà la seva densitat immediatament abans de 

procedir al seu trencament. 

3.12.10 Toleràncies 

S'admetran les següents toleràncies en les dimensions de les obres de formigó: 

- Posició en el plànol (Distància a la línia de referència més propera): ± 10 mm. 

- Verticalitat (Sent h l'altura bàsica): 

Tolerància permesa 

h < 0, 50m < ± 5 mm 

0,50m < h < 1,50m ± 10 mm 

1,50m < h < 3,00m ± 15 mm 

3,00m <h < 10m ± 20 mm 

h > 10, 00 m ± 0,002h mm 
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- Dimensions transversals i lineals: 

Tolerància permesa 

L< 0,25m ± 5 mm 

0,25m < L < 0,50m ± 10 mm 

0,50m < L < 1,50m ± 12 mm 

1,50m < L < 3,00m ± 15 mm 

3,00m < L < 10m ± 20 mm 

L > 10, 00 m ± 0,0002L mm 

- Dimensions totals de l'estructura: 

Tolerància permesa 

L< 15,00 m ± 15 mm 

15,00m < L <30,00m ± 30 mm 

L > 30, 00 m ± 0,001L mm 

- Rectitud: 

Tolerància permesa 

L< 3,00 m ± 10 mm 

3,00m < L <6,00m ± 15 mm 

6,00m < L <10,00m ± 20 mm 

10,00m < L <20,00m ± 30 mm 

L > 30, 00 m ± 0,0015L mm 

- Curvatura (Sent L la diagonal del rectangle): 

Tolerància permesa 

L< 3,00 m ± 10 mm 

3,00m < L <6,00m ± 15 mm 

6,00m < L <12,00m ± 20 mm 

L > 30, 00 m ± 0,002L mm 

- Diferències de nivell respecte a la superfície superior o inferior més pròxima: 

Tolerància permesa 

H< 3,00 m ± 10 mm 

3,00m < h <6,00m ± 12 mm 

6,00m < h <12,00m ± 15 mm 

12,00m < h <20,00m ± 20 mm 

h > 20, 00 m ± 0,001h mm 
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3.13 Xarxes de distribució, escomesa i conduccions d’abastament 

S'inclouen en aquesta secció les normes específiques sobre materials i instal·lació de 

canonades per al servei d'abastament (connexions, xarxes i conduccions), com també per a la 

construcció de les seves obres complementàries i que tenen una relació amb aquest tipus de 

treballs. 

3.13.1 Instal·lació de canonades 

La canonada de proveïment no podrà anar a la mateixa bretxa que la canonada de 

clavegueram. La mínima distància horitzontal lliure serà: entre aigües residuals i abastament 

1.50 m, entre aigües pluges i proveïment 1.00 m. La canonada de proveïment haurà d'anar a 

un nivell més alt que la del clavegueram, amb una distància vertical lliure de 0.30 m com a 

mínim. 

El Contractista efectuarà, sota la seva responsabilitat i cost, el subministrament, transport, 

col·locació i emmagatzematge de les diferents canonades que es descriuen en el llistat 

d'ítems de pagament, d'acord amb les especificacions allà anotades, cenyint-se a les 

recomanacions del fabricant i observant les normes que es descriuen a continuació. 

- Col·locació de canonades i accessoris 

Abans d'iniciar la col·locació, els tubs i els seus accessoris seran netejats curosament de llots i 

altres matèries estranyes, tant exterior com interiorment. Sempre que se suspengui la 

col·locació de canonada, les boques dels tubs es mantindran tapades. 

S'han de prendre totes les precaucions per evitar l'entrada d'aigua a la rasa que pugui 

provocar la flotació de les canonades. El reblert de les rases es farà oportunament, 

exceptuant les zones de les unions per veure quan es faci la prova de pressió hidrostàtica. 

Així mateix, es mantindrà el drenatge adequat de les rases i s'evitarà la ruptura de xarxes 

d'abastament i clavegueram. 

En les canonades que requereixin protecció interior o exterior amb pintura, s'han de corregir 

els danys que s'hi ocasionen, d'acord amb les recomanacions del fabricant o amb les 

instruccions del director de l'Obra. 

En moure els tubs i altres accessoris, el Contractista tindrà les degudes precaucions per evitar 

el maltractament o deteriorament d'aquests. Per a això disposarà de personal experimentat i 

en nombre suficient per a la mobilització, càrrega i descàrrega i altres operacions amb la 

canonada a l’espai d'emmagatzematge. El maneig dels tubs s'efectuarà sempre amb equips 

de la capacitat adequada per transportar, pujar i baixar els tubs de forma controlada. Durant 

totes les operacions de transport, els tubs s'han d'assegurar i suportaran adequadament. No 

es permetrà arrossegar-los o rodar-los. Quan un tub vulgui ser alçat mitjançant gats 

mecànics, es col·locaran plaques protectores entre el tub i els gats. 

La canonada es col·locarà acord amb els detalls indicats als plànols que subministrarà 

L'Ajuntament. La instal·lació s'executarà acuradament, procurant assegurar bé la canonada, 

per evitar errors en la col·locació. No es pot fer cap canvi d'alineament o pendent, sense 

l'autorització expressa i per escrit del Director de l'Obra. 
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- Cimentació de les canonades 

Els tubs es col·locaran directament sobre el fons de les rases quan el terreny ho permeti i en 

cas contrari s'ha d'estendre la canonada sobre un entresòl de pedra i grava fi o com ho 

indiqui el Director de l'Obra. 

Quan en el fons de la rasa es troben pedres, cal aprofundir la rasa almenys 0.25 m més. 

Aquesta excavació addicional s'omple amb una capa de sorra, grava fi o terra tova piconada. 

En terrenys costeruts aquesta capa s’ha de protegir de l'arrossegament mitjançant travesses 

de formigó o d'un altre material adequat. Si es presenten aquests casos, aquest millora del 

suport de la canonada es pagarà a part. 

El fons de la rasa s'anivellarà acuradament perquè el tub quedi recolzat en tota la seva 

longitud sobre el terreny. A cada unió de la canonada s'excavarà un nínxol per permetre que 

la unió quedi lliure i poder fer la revisió de l'empaquetatge de cautxú. 

- Prova de pressió hidrostàtica 

En acabar la instal·lació de la xarxa, El contractista informarà per escrit a la Direcció de l'Obra 

la data en què tindrà a punt les obres perquè en conjunt amb L'Alcaldia encarregada facin la 

rentada, desinfecció i prova de pressió de les canonades segons les normes AWWA i 

ICONTEC. 

El termini es congelarà des de la data en què les canonades estiguin a punt per a la rentada, 

desinfecció i prova de pressió fins al dia en què la Direcció de l'Obra, el Contractista o en 

forma conjunta detectin una falla, moment en el qual continua imputant al termini 

d'execució el temps que es gasti en les reparacions. 

- Transport de materials subministrats per la direcció d’obra 

Quan el subministrament de la canonada o dels accessoris estigui a càrrec de la Direcció de 

l'Obra, seran a càrrec del contractista les activitats de carrega i transport d'aquests materials 

fins al lloc de la seva utilització, l'emmagatzematge dins de l'obra i la seva correcta 

instal·lació. El lloc de carregar serà el que assenyali el Director de l'Obra. 

Per tal d'aconseguir més coordinació en el programa de treball del Contractista amb les 

tasques del magatzem, el Contractista presentarà a aquesta Divisió un programa de transport 

aprovat per la Direcció de l'Obra, amb quinze dies d’antelació a l’inici de l’activitat. 

Al lloc del lliurament, les canonades i accessoris seran inspeccionats pel contractista i un 

funcionari de la Alcaldia, qualsevol element que en el transport pateixi danys, serà reparat 

pel Contractista al seu càrrec. 

- Reparació de les canonades 

Quan sigui necessari fer reparacions als tubs que han estat afectats durant el transport i 

maneig, el Contractista efectuarà aquestes reparacions, seguint les instruccions del fabricant 

o sotmetent a l'aprovació del Director de l'Obra el mètode que es proposa utilitzar. Les 

reparacions les ha de fer preferiblement, a la planta d'emmagatzematge de la canonada. 
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3.13.2 Escomeses d’abastament 

- Requisits per la instal·lació d’escomeses 

Seran realitzades per persones capacitades o reconegudes per la Direcció de l'Obra. No 

s'admetran dues o més connexions per a un habitatge, ni interconnexió de canonades 

interiors de propietats diferents. 

- Instal·lació d’escomeses 

En general, les perforacions de la canonada principal s'efectuaran en un costat del tub, amb 

les màquines apropiades, de manera que formin un angle de 45 ° amb l'horitzontal, i la 

canonada es tendirà de tal manera que arribi normal al parament de la edificació. La 

perforació s'ha de fer a la part superior del tub en els casos en què per raons especials no es 

pugui efectuar de la manera indicada. 

Les connexions a canonada de PVC es faran mitjançant un collaret de PVC o pagament 

construït en ferro fos especialment per a PVC. En ambdós casos el collaret estarà equipat 

amb un empaquetatge de cautxú o similar que actuï com a material segellant entre el cos de 

la canonada i la brida. 

En efectuar les perforacions, utilitzant les màquines apropiades s'han de seguir les 

instruccions del fabricant. 

La canonada es col·locarà sobre una base uniforme de material adequat per evitar futurs 

assentaments desiguals del terreny que li produeixin esforços excessius i a una profunditat 

no inferior a 0.60 m amb relació al paviment acabat. 

Un cop instal·lada la canonada fins a la clau de pas, es provarà la mateixa obrint 

completament les claus d'incorporació i de pas fins que surti l'aire, després es tancarà 

l'última i es determinarà si hi ha fuites. 

- Retirada de les canonades d’abastament 

El Contractista retirarà les canonades que s'indiquen en els plànols o les que assenyali el 

Director de l'Obra i les transportarà fins al lloc escollit per L'Alcaldia, dins de l'àrea urbana del 

municipi. Per la retirada i transport de les canonades es prendran les mesures necessàries 

per evitar el seu deteriorament. 

3.14 Instal·lacions d’escomeses 

El municipi, s'encarregarà de la construcció i connexió al clavegueram principal existent; cap 

altra persona o entitat està autoritzada per fer-ho. 

En les noves construccions, la connexió es construirà conjuntament amb el clavegueram 

principal i es portarà fins el fil interior de l'andana, on es construirà una caixa d'entroncament 

o caixa d'escomesa. Aquesta caixa tindrà una tapa a nivell de la superfície per tal de facilitar 

les tasques de manteniment a la connexió domiciliar. L'últim tub de la connexió d'aigües 

residuals es pintarà de color negre. L'urbanitzador informarà això als compradors de lots. 
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Les instal·lacions de la connexió es construiran seguint les mateixes normes usades per al 

clavegueram principal, les quals seran complementades amb les següents: 

- Per edificis plurifamiliars es col·locarà una escomesa per cada edifici. 

- El diàmetre de la connexió serà com a mínim de 150 mm (6 "), el pendent mínima serà 

del 2% i la longitud màxima serà de deu (10) metres. 

- Quan la canonada principal sigui de formigó, es construirà en l'entroncament amb la 

connexió una caixa amb una canya que vessarà a 45 °, en el sentit del flux. En el cas 

d'altres tipus de canonades acceptats per la Direcció de l'Obra, s'utilitzaran els 

accessoris corresponents. 

- Les connexions es connectaran al clavegueram principal a la part mitjana superior 

d'aquest. Quan el clavegueram principal sigui del tipus separat i la xarxa de l'immoble 

sigui del tipus combinat, s'haurà de construir un sobreeixidor per tal de separar les 

aigües. Aquest sobreeixidor serà aprovat per la Direcció de l'Obra. 

- La canonada per a la connexió podrà ser dels següents tipus de material: concret, PVC, 

gres vitrificat, fibra-ciment o ferro fos. 

- En cap cas es permetrà utilitzar canonades de fang, canonades fetes a mà, canonades 

poroses o canonades que no compleixin amb les normes de fabricació. 

- Totes les escomeses de clavegueram a les xarxes principals que siguin de material 

diferent a canonada de concret es faran mitjançant yees prefabricades per evitar el 

trencament posterior de la canonada. 

3.15 Encofrats, cintres i apuntalaments 

3.15.1 Definició 

Es defineixen com a obres d'encofrat, les consistents en l'execució i desmuntatge de les 

caixes destinades a modelar els formigons, morters o similars. 

Es diu cintra o apuntalament a la carcassa provisional que sosté un element de construcció 

mentre s'està executant, fins que arriba a la resistència pròpia suficient. 

L'execució inclou les operacions següents: 

- Construcció i col·locació d'encofrats i cintres. 

- Desencofrat i descintrament. 

3.15.2 Materials 

Els materials a emprar en encofrats, cintres i apuntalaments estan definits en el capítol 1 

d'aquest Plec. 

3.15.3 Execució 
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És d'aplicació l'article 65 de la "Instrucció EHE". S'autoritzarà l'ús de tipus i tècniques 

especials d'encofrat, la utilització i resultats estiguin sancionats per la pràctica havent de 

justificar l'eficàcia d'aquelles altres que, per la seva novetat, no tinguin aquesta sanció, 

segons el parer de la Direcció d'Obra. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó resultin 

ben acabades, col·locant si cal angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat, o 

utilitzant un altre procediment similar, però, no es permet la utilització de matavius per 

aixamfranar arestes llevat autorització expressa de la Direcció d'Obra en casos especials. No 

es toleraran imperfeccions majors de cinc (5) mil·límetres en les línies de les arestes. 

Tant les superfícies dels encofrats, com els productes que a ells es puguin aplicar, no han de 

contenir substàncies perjudicials per al formigó. 

Les cintres o estintolaments posseiran una rigidesa suficient per resistir, sense assentaments 

ni deformacions perjudicials, les càrregues, sobrecàrregues i accions de qualsevol naturalesa 

que puguin produir-se sobre elles com a conseqüència del procés de formigonat i, 

especialment, les degudes a la compactació de la massa respectant les toleràncies definides 

en aquest Plec. 

Abans de començar el formigonat d'una unitat, s'han de fer totes les comprovacions 

necessàries per assegurar de l'exactitud de la col·locació dels encofrats, així com de la seva 

forta subjecció per evitar qualsevol desplaçament. 

Tot error que pogués haver-hi en les alineacions, dimensions o formes de l'estructura, com a 

conseqüència d'una incorrecta disposició o col·locació dels encofrats, és imputable al 

Contractista, sent del seu compte les despeses necessàries per corregir el defecte, 

independentment de la seva importància . 

Els encofrats tindran la resistència i disposicions necessàries perquè en cap moment els 

moviments locals sobrepassin els cinc mil·límetres (5 mm.). 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, hauran de posseir la 

resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa de formigonat prevista i 

especialment sota els efectes dinàmics produïts pel vibrat, no s'originin en el formigó 

esforços anormals durant la seva posada en obra ni durant el seu període d'enduriment, ni 

en els encofrats moviments locals superiors a cinc mil·límetres (5 mm.). 

Les superfícies interiors dels encofrats han de ser prou uniformes i llises per aconseguir que 

els paraments de les peces de formigó en ells fabricats no presenti defectes, bombaments, 

ressalts o rebaves d'acord amb les toleràncies marcades en l'apartat següent. 

Quan es deixin buits o caixetins per realitzar l'entroncament amb una altra classe d'obra, les 

toleràncies no seran mai superiors al centímetre (1 cm.) Respecte a les seves dimensions i 

posicions assenyalades en els plànols de detall. 

3.15.4 Desencofrat i descintrat 

El encofrat i descintrat es realitzarà d'acord amb l'article 75 de la "Instrucció EHE". 
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El desencofrat de costers verticals d'elements de poc cantell podrà efectuar als tres (3) dies 

de formigonada la peça tret que durant aquest interval s'hagin produït baixes temperatures, 

o altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costaners 

verticals d'elements de gran cantell, o els costaners horitzontals, no s'han de retirar abans 

dels set (7) dies, amb les mateixes excepcions apuntades anteriorment. 

La Direcció d'Obra podrà reduir els terminis anteriors, respectivament, a dos (2) dies o quatre 

(4) dies quan el tipus de conglomerant emprat proporcioni un enduriment prou ràpid. 

En general, no es permetrà desencofrar un element vertical estructural fins que hagi assolit 

una resistència mínima de cent vint quilograms per centímetre quadrat (125 Kg/cm2). 

3.15.5 Acabats i toleràncies de superfícies 

- Generalitats 

El Contractista notificarà a la Direcció d'Obra les dates de començament dels treballs de 

superfície. Excepte indicació en contra de la Direcció d'Obra, les operacions d'acabat en 

superfícies es realitzaran sempre en presència d'un representant d'aquesta, designat a 

aquest efecte. 

De manera general i mentre no s'especifiqui una altra cosa, s'exigiran a les superfícies les 

normes d'acabat següents: 

- Acabat AI a: Superfícies que han de quedar ocultes 

- Acabat A-II en: Superfícies que han de quedar permanentment vistes 

- Definició de qualitats 

Amb caràcter contractuals en aquest Plec es consideraran definides aquestes qualitats AI, A-

II, com s'indica a continuació. 

Les toleràncies admeses per a cada tipus d'acabat s'indiquen a la taula següent: 

TIPUS D’IRREGULARITATS 
TIPUS D’ACABAT 

A-I A-II 

Suaus 24 6 

Brusques 12 3 

S'inclouen com toleràncies brusques els sortints i rebaves causades per desplaçaments o 

mala col·locació dels taulers, revestiments o trams d'encofrats i per defectes en els taulers. 

Les irregularitats suaus es mesuren amb un patró consistent en una regla recta per les 

superfícies planes o el seu equivalent per a les corbes, de 2,00 m. de longitud. Les toleràncies 

admissibles queden reflectides en la taula anterior. 

L'acabat AI no requereix, en general, fregament amb tela de sac ni tractament amb pedra 

d'esmeril. Correspon a una execució d'encofrat normal adaptat a les dimensions i alineacions 

requerides, sense apreciables paquets o sortints. Només s'han d'eliminar els sortints bruscs i 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  60 Plec de condicions

 

les rebaves. El folre dels encofrats poden ser de taules corrents acoblades de mitja mossa, 

fusta contraxapada o acer. 

L'acabat A-II requereix, en general, el poliment o amollat, i si l'aspecte general pot quedar 

millorat, s'exigirà l'eliminació de les bombolles d'aire mitjançant fregament amb tela de sac. 

Per complir el acabat A-II és necessari que els encofrats es construeixin de formes i 

dimensions exactes, amb acabats perfectes. 

Els encofrats han de ser forts i subjectar rígidament i amb precisió a l'alineació prescrita. Pot 

usar-se qualsevol encofrat que produeixi la superfície requerida (com ara fusta encadellada, 

encofrat metàl·lic, etc.). 

- Repàs de superfícies 

No es podrà reparar ni repassar cap superfície de formigó sense permís exprés de la Direcció 

d'Obra. 

Quan els valors de la taula de toleràncies siguin sobrepassats, les irregularitats brusques o 

suaus es rebaixaran als límits exigits mitjançant tractament amb mola d'esmeril o bé amb 

tractament previ de buixarda i posterior de mola d'esmeril. Aquest tractament serà per 

compte del Contractista. 

El tractament de supressió dels esglaons o d'irregularitats brusques s'ha de fer convertint 

aquestes irregularitats brusques en irregularitats graduals. 

El talús esmerilat tindrà una relació d'alçada a longitud d'1 a 30. 

En les vores de les juntes transversals al sentit de l'aigua, es tindrà especial rigor en el 

compliment de la norma de no existència de cap graó en contra del corrent, sigui quina sigui 

la quantia, és a dir, la vora d'aigües avall de la junta mai sobresortirà respecte a la vora 

d'aigües amunt. 

- Superfícies no encofrades 

Les prescripcions d'acabat de superfícies amb les toleràncies sobre irregularitats brusques i 

graduals valen igualment per als casos en què les superfícies no siguin encofrades. 

En el cas de superfícies no encofrades, designades amb acabat AI i A-II, l'acabat es realitzarà 

en diverses etapes: La primera etapa serà el igualat de la superfície amb regla o mestra. La 

segona etapa serà el tractat de la superfície amb llana de fusta. Aquest tractat ha de 

començar tan aviat com la superfície reglada ha endurit prou i ha de ser el mínim necessari 

per produir una superfície lliure de senyals de regla i uniforme en textura, i ha de continuar 

fins portar a la superfície una petita quantitat de morter sense excés d'aigua , de manera que 

permeti un efectiu tractat amb plana metàl·lica, que correspon a la tercera etapa. Aquesta 

etapa començarà quan la superfície ja tractada hagi endurit prou per impedir que un excés 

de material fi sigui portat a la superfície durant la seva realització, i s'ha de fer amb pressió 

ferma per lisar la textura sorrenca de la superfície tractada amb plana de fusta, i produir una 

superfície dura i uniforme, lliure de defectes i senyals de plana. 
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Com ja hem indicat, la superfície ha de ser tal que compleixi les prescripcions d'irregularitats 

brusques i graduals. En el cas que no compleixi aquestes prescripcions, la superfície serà 

tractada com s'ha indicat en l'apartat anterior, fins que compleixi les normes establertes i 

sempre per compte del Contractista. 

Es considera pràctica inacceptable l'acabat amb morter addicional, tot i que aquest morter es 

tendís sobre formigó fresc. Igualment és inacceptable l'ús de ciment en pols per facilitar 

l'acabat amb plana metàl·lica. 

- Correccions i reparacions de superfícies 

Es descriuen a continuació les correccions i reparacions que ha d'efectuar el Contractista, 

exclusivament al seu càrrec, en totes aquelles superfícies que no compleixin les condicions 

d'aquest Plec de prescripcions tècniques particulars. 

Les reparacions del formigó seran realitzades per equips especialistes. 

El Contractista haurà d'avisar a la Direcció d'Obra dels moments en què es realitzen les 

reparacions del formigó. Excepte en els casos particulars en què la inspecció no sigui 

considerada necessària per l'esmentada Direcció d'Obra, les reparacions del formigó no 

podran realitzar més que en presència d'un representant de la mateixa i segons les normes 

que en cada cas s'hagin establert. 

Excepte indicacions en contra, i llevat dels casos de imperfeccions importants, la reparació 

d'imperfeccions en el formigó encofrat es realitzarà dins de les 24 hores següents al 

desencofrat. 

El formigó que estigui danyat per qualsevol causa i el formigó que resulti amb coqueres o 

defectuós de qualsevol altra manera, i el formigó que a causa dels excessius defectes o 

depressions en la superfície hagi de ser picat i reconstruït per adaptar la superfície a les 

alineacions i acabats prescrits, ha de ser retirat i reemplaçat per formigó adherit amb pintura 

Epoxi, morters de resina epoxi, "retacat sec" (dry pack), etc., segons decideixi la Direcció 

d'Obra. Totes aquestes reparacions i materials seran a càrrec del contractista. 

El procediment de reparació serà marcat sempre per la Direcció d'Obra en cada cas 

particular, depenent de les dimensions, profunditat, concavitat o depressió de la irregularitat 

o defecte, etc., I les normes d'execució i materials del procediment elegit seran les donades 

en el capítol VII "Reparació i conservació del formigó" del "Concrete Manual" del Bureau of 

Reclamation, 7 ª Edició, si bé la Direcció d'Obra pot modificar o introduir variacions en 

aquestes normes. 

Si la retirada dels perns de subjecció de l'encofrat produeix orificis, els orificis s'han d'omplir 

amb "retacat sec" (dry pack). 

Tots els reblerts han de quedar fortament adherits a les superfícies o parets de les cavitats i 

un cop curats o secs han de quedar sense esquerdes de retracció i sense zones 

desenganxades. 
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- Correcció de coqueres 

Les barraques que poden presentar-se per manca de formigó, es sanejaran i tallaran en 

forma de "cua de milà" i en una profunditat mínima igual a la dimensió menor de la barraca, 

que ha de presentar, un cop tallada, forma poligonal de vèrtexs arrodonits. 

Si l'armadura estigués pròxima al parament, es descobrirà la mateixa. 

El reblert de la barraca es farà amb formigó de mida d'àrid adequat a la seva dimensió menor 

i mai es farà amb morter. Un cop formigonat de presentar cert relleu pel que fa a la 

superfície definida geomètricament i posteriorment una vegada endurit el formigó, es tallarà 

i polirà fins aconseguir l'acabat exigit a la superfície en què es trobi la barraca. 

Per a les barraques "en vesper" es farà prèviament el sanejament i tallat abans indicat i en el 

seu reblert s'utilitzaran morters "epoxi". Aquestes cavitats s'entén que són de molt petita 

superfície. 

3.16 Col·locació d’armadures 

3.16.1 Condicions generals 

La forma, diàmetre i longituds de les armadures seran els assenyalats en els Plànols, sent 

obligació del Contractista el subministrament, doblegat i col·locació en obra de les mateixes. 

Referent a això s'han de complir les prescripcions de l'article 66 de la Instrucció de Formigó 

Estructural EHE. 

Per a aquelles unitats en què per la seva complexitat ho estimi oportú la Direcció d'Obra, el 

Contractista prepararà Plànols d'Obra amb quadres d'especejament, situació 

d'empalmaments i detalls de doblegats i col·locació, els quals remetrà a l'esmentada Direcció 

d'Obra per a la seva aprovació o correccions que consideri necessàries. 

Les armadures es fixaran mitjançant les oportunes subjeccions per mantenir les separacions i 

recobriments establerts, de manera que no hi hagi possibilitat de moviment de les mateixes 

durant l'abocament i consolidació del formigó i permetent a aquest embolicar sense deixar 

coqueres. Les barres en lloses formigonades sobre el terreny, es suportaran mitjançant blocs 

prefabricats de formigó de l'altura precisa. En aquelles superfícies de sabates o lloses i altres 

elements que es formigonen directament sobre el terreny, les armadures tindran un 

recobriment mínim de cinc (5) centímetres. En els formigons que estan en contacte amb 

l'aigua, el recobriment serà de quatre (4) centímetres. En les altres superfícies de formigó es 

disposarà un recobriment mínim de tres (3) centímetres mentre no s'indiqui d'una altra 

manera en els Plànols. 

Després de col·locada l'armadura i abans de començar el formigonat la Direcció d'Obra o 

inspector autoritzat per aquesta, farà una revisió per comprovar si compleix totes les 

condicions exigides de forma, mida, longitud, empalmaments, posició, etc., Sense aquest 

requisit no podrà procedir al formigonat. 

Si després de col·locada l'armadura es produís algun retard important en el formigonat, es 

farà una nova inspecció i es netejaran les armadures si fos necessari. 
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3.16.2 Toleràncies 

Toleràncies en el tall d'armadures: 

- Longitud de tall (on L és la longitud bàsica). 

Desviació permesa 

L < 6 m ± 20 mm 

L > 6 m ± 30 mm 

 

Toleràncies al plegat: 

- Dimensions de forma. 

Desviació permesa 

L < 0,5 m ± 10 mm. 

0,5 m <  L < 1,50 m ± 15 mm 

L > 1,50 m. ± 20 mm 

Tolerància a la col·locació: 

- Recobriments: es permetrà una desviació en menys de 5 mm., I una desviació de 

més en funció de h, sent h el cantell total de l'element definit. 

Desviació permesa 

h < 0, 05 m ± 10 mm. 

0,50 m < h < 1,50 m ± 15 mm 

h > 1,50 m. ± 20 mm 

- Distància entre barres: es permetrà la desviació entre barres paral·leles consecutives 

(on L és la distància bàsica entre les superfícies de les barres). 

Desviació permesa 

L < 0,05 m ± 5 mm. 

0,05 m < L < 0,20 m ± 10 mm 

0,20 m < L < 0,40 m ± 20 mm 

L > 1,50 m. ± 30 mm 

- Desviació en el sentit del cant o de l'ample de l'element de qualsevol punt de l'eix de 

l'armadura o beina (sent L el cantell total o l'ample total de l'element en cada cas). 

Desviació permesa 

L < 0,25 m ± 10 mm. 

0,25 m < L < 0,50 m ± 15 mm 

0,50 m < L < 1,50 m ± 20 mm 

L > 1,50 m. ± 30 mm 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  64 Plec de condicions

 

3.17 Acer estructural 

Es defineix com a estructura d'acer els elements o conjunts d'elements d'acer que formen la 

part resistent i sustentant d'una construcció. 

Les obres consistiran en l'execució de les estructures d'acer, i de les parts d'acer 

corresponents a les estructures mixtes d'acer i formigó. 

No és aplicable aquest article a les armadures de les obres de formigó, ni a les estructures o 

elements construïts amb perfils lleugers de xapa plegada. 

3.17.1 Materials 

Per a les diferents classes d'acer a utilitzar, vegeu el que preveuen els articles 250-254 

d'aquest Plec. 

Per als elèctrodes a emprar en soldadura elèctrica a l'arc, vegeu el que preveu l'article 624. 

Per als reblons, cargols ordinaris, cargols calibrats i cargols d'alta resistència, s'ha de tenir en 

compte el que preveuen els articles 621, 622 i 623. 

Per a les xapes i perfils laminats, pel que fa a dimensions i toleràncies es refereix, vegeu el 

que preveu l'article 620. 

3.17.2 Forma i dimensions 

La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els Plànols i Plec de 

prescripcions tècniques particulars, no permetent al Contractista modificacions dels 

mateixos, sense la prèvia autorització del director de les obres. 

3.17.3 Condicions generals 

En cas que el Contractista principal sol·liciti aprovació per subcontractar part o la totalitat 

d'aquests treballs, haurà de demostrar, a satisfacció del director, que l'empresa proposada 

per a la subcontracta tindrà personal tècnic i obrer experimentat en aquesta classe d'obres, i, 

a més, els elements materials necessaris per realitzar-les. 

Si el Plec de prescripcions tècniques particulars ho exigeix, tant en el període de muntatge de 

l'estructura, com en el de construcció en obra, serà present a la mateixa d'una manera 

permanent, durant la jornada de treball, un tècnic responsable representant del Contractista. 

Dins de la jornada laboral, el Contractista haurà de permetre, sense limitacions a l'efecte de 

la funció inspectora, l'entrada al seu taller al director o als seus representants, als quals 

donarà tota classe de facilitats, durant el període de construcció de l'estructura. El 

Contractista està obligat a comprovar en obra les cotes fonamentals de replanteig de 

l'estructura metàl·lica. 

Excepte indicació en contra dels documents de contracte, el Contractista està obligat 

especialment: 

- A l'execució en taller de l'estructura. 
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- A l'expedició, transport i muntatge de la mateixa. 

- A la prestació i erecció de tots les bastides i elements d'elevació i auxiliars que siguin 

necessaris, tant per al muntatge com per a la realització de la funció inspectora. 

- A la prestació del personal i materials necessaris per a la prova de càrrega de 

l'estructura, si aquesta vingués imposada pel Plec de Prescripcions tècniques 

particulars. 

- A enviar al Contractista de les fàbriques o formigons, en cas de ser un altre diferent, 

dins el termini previst en el contracte, tots aquells elements de l'estructura que 

hagin de quedar ancorats en l'obra no metàl·lica, inclosos els corresponents 

espàrrecs o perns d' ancoratge. 

Quan el Contractista que hagi de realitzar el muntatge no sigui el que s'hagi ocupat de 

l'execució en taller, aquest últim està especialment obligat: 

- A efectuar en el seu taller els muntatges en blanc, parcials o totals, que estimi 

necessari per assegurar que l'acoblament de les diferents parts de l'estructura no 

presentarà dificultats anormals en el moment d'efectuar el muntatge definitiu, fent-

se responsable de les que puguin sorgir . 

- A marcar de manera clara i indeleble totes les parts de l'estructura, abans d'expedir-

les; registrant aquestes marques en els plànols i instruccions que ha d'enviar a 

l'entitat que hagi d'ocupar del muntatge. 

- A subministrar i remetre amb l'estructura, degudament embalats i classificats, tots 

els elements de les unions de muntatge, amb excepció dels elèctrodes que es 

requereixin per efectuar les soldadures d'obra, quan aquest sigui el mitjà d'unió 

projectat, però, en els plànols i instruccions de muntatge, indicarà la qualitat i tipus 

d'elèctrodes recomanats, prèvia aprovació del Director, poden constituir també 

excepció, en l'enviament, els cargols d'alta resistència necessaris per les unions de 

muntatge, indicant el Contractista, en aquest cas , en els seus plans i instruccions de 

muntatge, els números i diàmetres nominals dels cargols necessaris, així com les 

qualitats dels acers amb els que hagin de ser fabricats tant els cargols com les seves 

femelles i volanderes. 

- A enviar un cinc per cent (5%) més del nombre de cargols, o un deu per cent (10%) 

més del nombre de reblons, estrictament necessaris, per tal de prevenir les 

possibles pèrdues i substitucions dels danyats durant el muntatge . 

3.17.4 Unions 

En les unions s'ha de distingir la seva classe, que pot ser: 

- Unió de força, la qual té per missió transmetre, entre perfils o peces de l'estructura, 

un esforç calculat. 

- Unió de lligat, la missió és només mantenir en posició perfils d'una peça, i no 

transmet un esforç calculat. 
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Entre les unions de força s'inclouen els empalmaments, que són les unions de perfils o barres 

de prolongació. 

No es permetran altres empalmaments que els indicats en els Plànols i Plec de prescripcions 

tècniques particulars o, en casos especials, els assenyalats en els plànols de taller aprovats 

pel Director. 

Es procurarà reduir al mínim el nombre d'unions en obra, a aquest efecte, el Contractista 

estudiarà, d'acord amb el director, la convenient resolució dels problemes de transport i 

muntatge que aquella reducció d'unions pogués comportar. 

Tant en les estructures reblades com a les soldades, s'aconsella realitzar cargolades les 

unions definitives de muntatge. Els cargols seran d'alta resistència quan es tracti de ponts o 

estructures sotmeses a càrregues dinàmiques. 

- Forats 

Com a norma general, els forats per reblons i cargols s'executaran amb trepant. Queda 

prohibida la seva execució mitjançant bufador o arc elèctric. 

Es permet el punxonat en gruixos no superiors a quinze mil·límetres (15 mm). Quan 

l'estructura hagi d'estar sotmesa a càrregues predominants estàtiques, el diàmetre del forat 

sigui almenys igual a una vegada i mitja (1,5) el gruix, i s'adopten les mesures oportunes per a 

la coincidència dels forats que hagin correspondre, es podrà efectuar el punxonat la 

grandària definitiva, per tal d'utilitzar un punxó que ofereixi garanties d'aconseguir un forat 

de vora cilíndric, sense esquerdes ni fissures. En cas contrari, es punxonaran els forats amb 

un diàmetre màxim inferior a tres mil·límetres (3 mm) al definitiu, rectificant-los mitjançant 

mandrinatge mecànic posterior, és preferible el realitzar aquesta segona operació després de 

unides les peces que han de reblonar-se juntes i fixades, mitjançant cargols provisionals, en 

la seva posició relativa definitiva. Anàlogament, es procedirà amb els forats trepats quan hagi 

de rectificar la seva coincidència. 

Queda terminantment prohibit l'ús de la broca passant per engrandir o rectificar els forats. 

Els forats destinats a allotjar cargols calibrats s'executaran sempre amb trepant, siguin quines 

siguin la seva diàmetre i els gruixos de les peces a unir. 

Sempre que sigui possible, es trepanaran d'un sol cop els forats que travessin dues o més 

peces, després d'armades, posant-hi grapes o cargolant-les fortament. Després de trepades 

les peces, es separaran per eliminar les rebaves. 

A cada estructura, els reblons o cargols utilitzats es procurarà siguin només de dos tipus, o 

com a màxim de tres, de diàmetres ben diferenciats. 

Els diàmetres dels forats, excepte excepcions justificades, estaran dins dels límits de la Taula 

640.1, i s'acostaran al màxim als valors òptims consignats en els catàlegs per a cada perfil. 

Les distàncies t entre els centres de forats de diàmetre a, que uneixin peces, el gruix mínim 

és i, compliran les condicions següents: 
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Valor mínim Valor màxim 

Per cargols s > 3,0·a En general s < 8,0a; s< 15,0 e 

Per reblons s > 3,5·a En unions d’armat a tracció s < 15,0a; s< 25,0 e 

 

Diàmetre del 

forat 

Espessor 

mínim 

Espessor 

màxim 

Màxima suma 

d’espessors units 

11 4 10 45 

13 4 12 55 
15 5 14 65 
17 6 16 70 
19 7 18 80 
21 8 20 90 
23 10 24 100 
25 12 28 115 
28 14 36 130 

 

En barres de gran amplada, amb més de dues files paral·leles de reblons o cargols en direcció 

de l'esforç, en les files interiors el valor màxim de la distància s, en aquesta DIRECCIÓ, pot ser 

doble de l'indicat. 

Les distàncies t entre els centres dels forats i les vores compliran les condicions següents: 

Valor mínim: 

- A la vora frontal t1> 2,0 a 

- A la vora lateral t2> 1,5 a 

Valor màxim: 
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- A qualsevol vora t <3,0 a; t <6,0 i 

Quan s'utilitzin reblons o cargols ordinaris, la coincidència dels forats es comprovarà 

introduint un calibre cilíndric, de diàmetre un mil·límetre i mig (1,5 mm) inferior al diàmetre 

nominal del forat. Si el calibre no passa suaument, es rectificarà el forat. 

Quan s'utilitzin cargols calibrats, és preceptiva la rectificació del forat, i es comprovarà que el 

diàmetre rectificat és igual que el de l'espiga del cargol. 

- Col·locació de reblons 

Els reblons han d’escalfar, preferentment, en forns adequats d'atmosfera reductora, encara, 

en defecte d'aquells, es permet l'ús de la farga tradicional. Queda prohibida la utilització del 

bufador per a aquest fi. 

L'escalfament ha de ser uniforme, excepte en les tècniques d'escalfament diferencial per a la 

col·locació de reblons de gran longitud. En ser col·locats han d'estar a la temperatura de 

vermell cirera clar, sense que aquesta hagi baixat del vermell ombra en acabar de formar el 

cap de tancament. 

Abans de col·locar el rebló s'eliminaran de la seva superfície la pellofa o escòries que pugui 

portar adherides, i, després de col·locat, haurà omplir completament el forat. El cap de 

tancament del rebló ha de ser de les dimensions mínimes corresponents al seu diàmetre, 

quedar centrada amb l'espiga, donar suport perfectament en tota la seva superfície sobre el 

perfil unit i no presentar esquerdes ni estelles. 

Les rebaves que, eventualment, puguin quedar al voltant del cap s'han d'eliminar. 

No es toleraran empremtes de l'estampa sobre la superfície dels perfils. 

Les peces que hagin de reblonar-se juntes, s'uniran prèviament amb els cargols de muntatge, 

el diàmetre no ha de ser inferior en més de dos mil·límetres (2 mm) al del forat. Es col·locarà 

el nombre necessari de cargols perquè, fortament atapeïts amb clau manual, asseguren la 

immobilitat relativa de les peces a unir i un mínim contacte entre les seves superfícies. 

La formació dels caps de tancament s'ha de fer amb premses o martell pneumàtic, quedant 

prohibida la col·locació de reblons amb maça de mà. 

En casos excepcionals en què, per manca d'espai, no pugui utilitzar l'eina adequada, es 

permetrà la col·locació a mà si el rebló és de mer lligat. Si es tracta d'un rebló de força és 

preferible, en aquests casos, substituir-lo per un cargol calibratge o, millor, per un cargol 

d'alta resistència. 

Els reblons col·locats, després de freds, s'han de comprovar al rebot amb un martell de bola 

petit. Tots aquells que estiguin collats de forma dèbil o dubtosa s'aixecaran i substituiran, 

sense cap excusa, prohibint expressament el repàs en fred dels reblons que hagin pogut 

quedar fluixos. 

El procés de col·locació dels reblons que constitueixen la costura, es portarà a manera que 

s'eviti la introducció de tensions paràsites i el corbat o curvatura de les peces 
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- Col·locació de cargols ordinaris i calibrats 

El diàmetre nominal del cargol ordinari és el de la seva espiga. El diàmetre del forat serà un 

mil·límetre (1 mm) major que el de la seva espiga. 

Els seients dels caps i femelles estaran perfectament plans i nets. 

És preceptiu en les unions de força, i sempre recomanable, la col·locació de volandera sota la 

femella. Si les superfícies exteriors de les parts unides són inclinades, s'emprarà volandera de 

gruix variable, amb l'angle convenient perquè el collat sigui uniforme. 

Aquesta volandera de gruix variable es col·locarà també sota el cap del cargol, si aquesta 

dóna suport sobre una cara inclinada. 

Si per alguna circumstància no es col·loca volandera, la part roscada de l'espiga penetrarà en 

la unió, si més no, en un filet. 

Les femelles s'estrenyeran a fons, preferentment amb mitjans mecànics. És recomanable 

bloquejar les femelles en les estructures no desmuntables, emprant un sistema adequat: 

volanderes de seguretat, punt de soldadura, etc. 

És preceptiu el bloqueig quan l'estructura estigui sotmesa a càrregues dinàmiques o 

vibracions, i en aquells cargols que estan sotmesos a esforços de tracció en direcció del seu 

eix. 

Els cargols calibrats es designaran pels mateixos diàmetres nominals que els cargols 

ordinaris, diàmetres que corresponen, en aquest cas, a la vora exterior del filetejat, la seva 

espiga serà tornejada amb diàmetre igual al del forat, amb les toleràncies que s'indiquen al 

Article 622 . 

Amb aquests cargols es col·locaran sempre volanderes sota el cap i sota la rosca. En tota la 

resta, s'aplicarà a aquests cargols que s'ha dit per als ordinaris. 

- Unions soldades 

Les unions soldades s'executen mitjançant els procediments que s'esmenten a continuació: 

- Procediment I: Soldadura elèctrica, manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible 

revestit. 

- Procediment II: Soldadura elèctrica, semiautomàtic o automàtic, per acer en 

atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible. 

- Procediment III: Soldadura elèctrica, automàtica, per arc submergit, amb filferro 

elèctrode fusible nu. 

- Procediment IV: Soldadura elèctrica per resistència. 

Altres procediments no esmentats, o que puguin desenvolupar-se en el futur, requeriran 

norma especial. 
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El Contractista presentarà, si el director ho considera necessari, una memòria de soldadura, 

detallant les tècniques operatòries a utilitzar dins el procediment o procediments elegits. 

Les soldadures s'han de definir en els plànols de projecte o de taller, segons la notació 

recollida en la norma UNE 14009: «Signes convencionals en soldadura». Les soldadures al 

màxim seran contínues en tota la longitud de la unió, i de penetració completa. 

Es sanejarà l'arrel abans de dipositar el cordó de tancament o el primer cordó de la cara 

posterior. Quan l'accés per la cara posterior no sigui possible, es realitzarà la soldadura amb 

xapa dorsal o un altre dispositiu per aconseguir penetració completa. 

Per unir dues peces de diferent secció, la de major secció s’aprimarà a la zona de contacte, 

amb pendents no superiors al cinc per cent (25%), per obtenir una transició suau de la secció. 

El gruix de coll mínim dels cordons de soldadures d'angle serà de tres mil·límetres (3 mm). El 

gruix màxim serà igual a set dècimes (0,7) Emin, sent Emin el menor dels gruixos de les dues 

xapes o perfils units pel cordó. Respectada la limitació de mínim establerta, es recomana que 

el gruix del cordó no sigui superior a l'exigit pels càlculs de comprovació. 

Els cordons laterals de soldadura d'angle que transmetin esforços axials de barres, tindran 

una longitud no inferior a quinze (15) vegades el seu gruix de coll, ni inferior a l'ample del 

perfil que uneixen. La longitud màxima no serà superior a seixanta (60) vegades el gruix de 

coll, ni a dotze (12) vegades l'ample del perfil unit. 

En les estructures sol·licitades per càrregues predominantment estàtiques, poden utilitzar 

cordons discontinus en les soldadures d'angle, quan el gruix de coll requerit pels càlculs de 

comprovació sigui inferior al mínim admès més amunt. S'han d'evitar els cordons discontinus 

en estructures a la intempèrie o exposades a atmosferes agressives. 

En els cordons discontinus, la longitud de cada un dels trossos elementals, no serà inferior a 

cinc (5) vegades el seu gruix de gola, ni a quaranta mil·límetres (40 mm). La distància lliure 

entre cada dos (2) trossos consecutius del cordó, inferior a quinze (15) vegades el gruix de 

l'element unit que el tingui menor si es tracta de barres comprimides, ni de vint-i-cinc (25) 

vegades aquest gruix si la barra és traccionada. 

En cap cas, aquella distància lliure excedirà de tres-cents mil·límetres (300 mm). Els plànols 

que hagin d'unir-se, mitjançant soldadures d'angle en les seves vores longitudinals, a un altre 

pla, o a un perfil, per construir una barrera composta, no han de tenir una amplada superior 

a trenta (30) vegades el seu gruix. 

En general, queden prohibides les soldadures de tap i de ranura. Només es permetran, 

excepcionalment, les soldadures de ranura per assegurar contra el vinclament local als plans 

amples que formen part d'una peça comprimida, quan no pugui complir, a causa d'alguna 

circumstància especial, la condició indicada anteriorment. 

En aquest cas, l'amplada de la ranura ha de ser, com a mínim, igual a dues vegades i mitja 

(2,5) el gruix de la xapa cosida, la distància lliure en qualsevol direcció entre dues ranures 

consecutives no serà inferior a dos ( 2) vegades l'ample de la ranura, ni superior a trenta (30) 
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vegades el gruix de la xapa, la dimensió màxima de la ranura no excedirà de deu (10) vegades 

el gruix de la xapa. 

Queda prohibit l'omplir amb soldadures els forats practicats a l'estructura per als reblons de 

cargols provisionals de muntatge. 

Es disposaran, per tant, aquests forats de manera que no afectin la resistència de les barres o 

de les unions de l'estructura. 

La preparació de les peces que hagin d'unir-se mitjançant soldadures s'ajustarà estrictament, 

en la seva forma i dimensions, al que indiquen els plànols. 

La preparació de vores per les soldadures per fusió s'haurà d'executar d'acord amb les 

prescripcions contingudes en les Taules 640.2.1 a 640.2.11. 

La preparació de les unions que s'hagin de fer en obra s'efectuarà en taller. Les peces que 

hagin d'unir-se amb soldadura es presentaran i fixar en la seva posició relativa mitjançant 

dispositius adequats que assegurin, sense una coacció excessiva, la mobilitat durant la 

soldadura i el refredament subsegüent. 

L'ordre d'execució dels cordons i la seqüència de la soldadura dins de cada un d'ells, i del 

conjunt, s'elegiran amb vista a aconseguir que, després de unides les peces, obtinguin la seva 

forma i posició relatives definitives sense necessitat d'un redreçat o rectificació posterior, al 

mateix temps que es mantinguin dins de límits acceptables les tensions residuals. 

Entre els mitjans de fixació provisional poden utilitzar punts de soldadura dipositats entre les 

vores de les peces a unir: el nombre i importància d'aquests punts es limitarà al mínim 

compatible amb la immobilització de les peces. Es permet englobar aquests punts en la 

soldadura definitiva, sempre que no presentin fissures ni altres defectes i hagin quedat 

perfectament nets d'escòria. Es prohibeix la pràctica viciosa de fixar les peces als gàlibs 

d'armat amb punts de soldadura. 

Abans de la soldadura es netejaran les vores de la costura, eliminant acuradament tota la 

pellofa, rovell o brutícia i, molt especialment, les taques de greix o de pintura. 

Durant la soldadura es mantindran ben secs, i protegits de la pluja, tant les vores de la 

costura com les peces a soldar, almenys en una superfície prou àmplia al voltant de la zona 

on s'està soldant. 

Després d'executar cada cordó elemental, i abans de dipositar el següent, es netejarà la seva 

superfície amb piqueta i raspall de filferros, eliminant tot rastre d'escòries. Per facilitar 

aquesta operació, i el dipòsit dels cordons posteriors, es procurarà que les superfícies 

exteriors d'aquests cordons no formin angles diedres massa aguts, ni entre si ni amb les 

vores de les peces i, també, que les superfícies dels cordons siguin el més regulars possible. 

Es prendran les degudes precaucions per protegir els treballs de soldadura contra el vent i, 

especialment, contra el fred. Es suspendrà el treball quan la temperatura baixi dels zero 

graus centígrads (0 ° C), si bé en casos excepcionals d'urgència, i amb l'aprovació prèvia del 

director, es podrà seguir soldant amb temperatures compreses entre zero i menys cinc graus 
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centígrads (0 ° C i -5 º C), sempre que s'adoptin mesures especials per evitar un refredament 

excessivament ràpid de la soldadura. 

Queda prohibit l'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. S'ha de 

procurar que el dipòsit dels cordons de soldadura s'efectuï, sempre que sigui possible, en 

posició horitzontal. Amb aquesta finalitat, el Contractista s'ha de proporcionar els dispositius 

necessaris per poder voltejar les peces i orientar-les en la posició més convenient per a 

l'execució de les diferents costures, sense provocar-hi, però, sol·licitacions excessives que 

puguin danyar la feble resistència de les primeres capes dipositades. 

En totes les costures soldades que s'executin en les estructures s'assegurarà la penetració 

completa, fins i tot a la zona d'arrel. 

El plec de prescripcions tècniques particulars fixarà la tècnica operatòria a seguir i, si escau, 

els tractaments tèrmics necessaris, quan, excepcionalment, hagin de soldar elements amb 

gruix superior als trenta mil·límetres (30 mm). 

L'examen i qualificació dels operaris que hagin de realitzar les soldadures s'efectuaran 

d'acord amb el que preveu la Norma UNE 14010. 

4 Mesura i abonament 

4.1 Demolicions 

Les demolicions de murs i altres obres de fàbrica es mesuraran i abonaran pels metres cúbics 

corresponent a l'element a enderrocar. 

Les demolicions d'elements superficials com ara voreres, ferms, etc, es mesuraran per metre 

quadrat corresponent a la superfície a demolir. 

Les demolicions d'elements lineals com ara vorades, cunetes, canonades, etc., Es mesuraran 

per metres lineals. 

Les demolicions d'arquetes es mesuraran per unitat d'arqueta demolida independentment 

de les dimensions de les mateixes. 

En els preus que figuren al Quadre de Preus número 1 inclou la demolició, apuntalament si 

cal, mesures de seguretat i transport del material a abocador, si no és servible, i al punt que 

indiquin el Govern Municipal de Sekota en el cas de que puguin ser reutilitzables. 

4.2 Localització, traçat i replanteig 

A excepció de les demolicions el cost del campament i altres activitats indicades en aquest 

numeral seran factor percentual de les despeses generals acceptats per la Direcció de l'Obra 

com costos indirectes en el contracte i el Contractista ho tindrà en compte en cotitzar els 

seus preus. 

Per a casos especials en el respectiu plec d'especificacions s'indicarà la seva mida i pagament. 
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4.3 Neteja i desbrossament del terreny 

Es mesurarà i abonarà pels metres quadrats mesurats en projecció horitzontal realment 

executats. 

El preu que figura al Quadre de Preus número 1 inclou la tala d'arbres i arbustos amb 

apilament dels troncs, eliminació de mala herba i brancatge, extracció d'arrels i soques, 

retirada i emmagatzematge de la terra vegetal existent i transport de tots els materials 

sobrants a abocador 

4.4 Excavacions en general 

El mesurament de les excavacions en explanacions i desmunts, es refereixen al volum de 

metres cúbics ocupats pel material excavat abans de ser remogut i un cop desbrossat, s'han 

de calcular per diferència entre els perfils presos abans d'iniciar les obres d'excavació, 

després del desbrossament , i els perfils finals. Els excessos en les excavacions que realitzi el 

Contractista sense autorització de la Direcció de l'Obra, no seran d'abonament i hauran 

d’omplir-los a costa pròpia, d'acord amb les ordres de la Direcció de l'Obra en cada cas. 

El preu a aplicar per aquest concepte apareix en el Quadre de Preus n º 1 sense distinció del 

tipus de material, ja sigui terra o roca, és a dir, sense classificar i independentment del 

percentatge de roca o terra que aparegui, d'acord amb les conclusions de l'informe 

geotècnic. 

En el preu de les excavacions, així mateix, estaran inclosos tots els mitjans auxiliars i 

operacions necessàries per desviar les aigües i realitzar els esgotaments que calguin. 

Tots els esgotaments es consideraran inclosos sense limitació del cabal de cap tipus. 

Queden específicament incloses les despeses d’apuntalaments i altres mesures necessàries 

per a la seguretat del personal i de les Obres, i és responsabilitat absoluta del Contractista la 

seva adopció, així com el transport del material a l'abocador, independentment de la 

distància a aquest. 

L'abocador haurà de ser trobat pel contractista, no tenint cap responsabilitat la Direcció de 

l'Obra sobre l'existència o no d'aquest element. L'abonament, cànon, etc. l'abocador correrà 

per compte del Contractista, i estarà inclòs en el preu d'excavació. 

Dins preu de l'excavació es troba inclòs el refinament de talussos i l'arrodoniment dels caps 

d'aquest. 

En el cas d'excavació en roca està inclòs en el preu de l'excavació sense classificar l'ús del 

martell trencador. 

4.5 Excavacions de rases per l’abastament i els drenatges 

La mesura de les excavacions es farà per metre cúbic (m3) de material excavat, mesurat en la 

seva posició original, d'acord amb els alineaments, pendents, cotes i dimensions indicades en 

els plecs, mostrades en els plànols o autoritzades pel director de la obra. 
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Per a la mesura del volum d'excavació s'aplicarà la fórmula prismàtica al material "al lloc", en 

les condicions abans assenyalades i el seu pagament es farà als preus previstos en el 

contracte per les següents classificacions: 

- Excavació en material comú sec fins 2.00 m de profunditat. 

- Excavació en material comú sec a més de 2.00 m de profunditat. 

- Excavació en material comú humit fins 2.00 m de profunditat. 

- Excavació en material comú humit a més de 2.00 m de profunditat. 

- Excavació en roca a qualsevol profunditat. 

Es pagarà el mateix preu per excavacions fetes a mà i per les que s'executen utilitzant equip 

mecànic. 

Els preus per excavacions han d'incloure, a més de l'excavació mateixa, les operacions 

previstes en aquestes especificacions per "Remoció d'ensorraments", "Control d'aigües 

pluges, d'infiltracions i servides", el cost dels equips, eines, materials, mà d'obra i els altres 

costos directes i indirectes necessaris per executar les excavacions d'acord amb aquestes 

especificacions. 

4.6 Excavacions per a l’emplaçament d’estructures 

El mesurament de les excavacions per emplaçament d'estructures es refereixen al volum de 

metres cúbics ocupats pel material excavat abans de ser remogut i es calcularan per 

diferència entre els perfils presos abans d'iniciar les obres per emplaçament de l'estructura, 

però un cop finalitzat el moviment general de terres, i els perfils finals. Els excessos en les 

excavacions que realitzi el Contractista sense autorització de la Direcció de l'Obra, no seran 

d'abonament i hauran omplir-los a seu, d'acord amb les ordres de la Direcció de l'Obra en 

cada cas. 

El preu d'aquesta excavació es considera com no classificada independentment del 

percentatge de roca o sòls existents. 

En el preu de les excavacions, així mateix, estaran inclosos tots els mitjans auxiliars i 

operacions necessàries per desviar les aigües i realitzar els esgotaments que calguin. 

Tots els esgotaments es consideraran inclosos sense limitació del cabal de cap tipus. 

Queden específicament incloses les despeses d'apuntalaments, llevat que vinguin 

especificats explícitament en aquest projecte, i altres mesures necessàries per a la seguretat 

del personal i de les Obres, i és responsabilitat absoluta del Contractista la seva adopció, així 

com el transport del material a l'abocador, independentment de la distància a aquest. 

Així mateix queden específicament incloses les despeses de derivats de l'ocupació del martell 

pneumàtic trencador per l'excavació de la roca no ripable ja que en aquesta unitat està 

terminantment prohibit l'ús d'explosius. 
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4.7 Apuntalaments i ensorraments per excavacions de rases 

L’apuntalament es pagarà per metre quadrat (m2) de paret coberta acceptada pel director de 

l'Obra, als preus estipulats en el contracte per als següents ítems: 

- "Apuntalament permanent" aquell que es deixa en el lloc per prevenir danys. 

- "Apuntalment temporal" aquell que es retira en executar el ple. 

Aquests preus inclouen els costos directes i indirectes que siguin necessaris per a l'execució 

de l’apuntalament. No es pagarà com a apuntalament aquella part d'aquest que sobresurti 

de la superfície del terreny ni les superfícies de paret descobertes. 

4.8 Reblert i compressió de rases 

La mesura dels reblerts en les rases, es farà per metre cúbic (m3), amb base en el volum 

mesurat del material ja col·locat i compactat fins les línies, pendents i dimensions mostrades 

en els plànols o indicades pel director de la obra. No hi haurà pagament addicional per plens 

que es facin més enllà de les línies requerides, o no aprovades per la Direcció de l'Obra. 

El preu unitari per plens amb material de préstec inclourà tots els costos directes i indirectes 

per a l'execució de l'activitat i el seu rebut per part de la Direcció de l'Obra. 

4.9 Retirada i disposició final del material sobrant 

La mesura serà per metre cúbic (m3), mesurat "en el lloc'' en el seu preu quedaran inclosos 

permisos, drets, càrrega, transport, retirada i disposició final de material administrat, 

utilitzat, imprevistos i tots els costos directes i indirectes del Contractista . 

Els volums a retirar i pagar seran els desallotjats pel tub i altres estructures complementàries 

(encastaments, filtres, entresòl, etc.) més el volum desallotjat pel afirmat. La Direcció de 

l'Obra podrà ordenar la retirada de runes addicionals i la mesura per al seu pagament es farà 

conjuntament entre el Director de l'Obra i el Contractista. 

El volum d'excés que resulta de l'expansió del material no tindrà pagament per separat, ja 

que es considera inclòs el seu cost en el preu de la retirada per metre cúbic (m3) mesurat "en 

el lloc''. 

4.10 Reblerts 

4.10.1 Reblerts d’obres de fàbrica 

El mesurament dels reblerts de les obres de fàbrica, es farà en metres cúbics (m3) de reblert 

consolidat i acabat en les condicions establertes, i es realitzarà per diferència entre el perfil 

del terreny preparat per a l'execució del reblert i de la secció de reblert acabat. 

En el preu del m3 està inclosa la selecció del material granular de pedrera, el transport, 

l'extensió, humectació i compactació. 

Els preus als que seran abonades aquestes unitats d'obra, són els que per a cada tipus figuren 

en el Quadre de Preus n º 1. 
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4.11 Entresol per al recolzament de la canonada 

Es farà per metre cúbic (m3) piconat i en el seu preu s'ha d'incloure el carregui, transport, 

subministrament, col·locació i compactació del material i els costos. 

4.12 Formigons 

S'entén per metre cúbic (m3) de qualsevol classe de formigó, un metre cúbic (1 m3) d'obra 

executada, completament acabada d'acord amb el que ordena aquest Plec, sigui quina sigui 

la procedència dels materials que en aquestes fàbriques s'emprin. 

La cubicació per l'abonament d'obres de fàbrica es calcularà exactament per procediment 

geomètric, quan això sigui possible, o bé prenent perfils quan l'obra de fàbrica vagi adossada 

al terreny, deduint del volum real que correspongui al reblert de sobre amples per excessos 

de la excavació o despreniment. 

En els preus s'inclouen els següents treballs i partides: 

- Neteja de les superfícies subjacents o juntes de formigonat segons s'especifica en 

aquest Plec. 

- Fabricació, posada en obra, consolidació o vibrat del formigó i curat de les 

superfícies. 

- Acabat i retoc, si escau, de superfícies. 

- Cura i protecció de formigó. 

A cada tipus de formigó mesurat, se li aplicarà el preu assenyalat en el Quadre de Preus n º 1, 

llevat que les resistències mitjanes a les ruptures de les provetes, segons el que preveu 

aquest Plec, fossin inferiors al que assenyala per a cada classe de formigó , en aquest cas, al 

preu dels formigons corresponents els serà aplicat un descompte proporcional al doble de la 

pèrdua de resistència, segons s'expressa en el paràgraf corresponent. 

4.13 Xarxes de distribució, escomesa i conduccions d’abastament 

4.13.1 Instal·lació de canonades 

La unitat de mesura per al subministrament, transport i col·locació per part del Contractista, 

el mateix que per al transport i col·locació de canonades, serà el metre (m) de canonada 

col·locat, excepte que indiquen els numerals per transport de canonada de cilindre de acer 

reforçat en concret i algunes especials metàl·liques. 

El preu unitari inclourà tots els costos directes i indirectes necessaris per executar l'activitat, 

realitzar les proves, els assaigs i les desinfeccions pertinents. El subministrament d'accessoris 

es pagarà per separat tal com s'indica en el següent numeral. 

El pagament de la canonada només es farà quan s'hagin realitzat els plens i el afirmat 

corresponent i hagin tingut aprovació del Director de l'Obra. 

4.13.2 Accessoris 
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Es mesuraran per unitats instal·lades i provades, el pagament dels accessoris es farà en les 

diferents actes parcials que s'efectuïn d'acord amb l'avanç de l'obra. El seu preu inclou tots 

els costos directes més els indirectes per al subministrament, transport i col·locació per part 

del Contractista. 

4.13.3 Caixes per vàlvules 

Es mesuraran i pagaran per unitat acabada i aprovada pel director de l'Obra, el seu preu 

inclou tots els costos directes i indirectes per a la construcció de la caixa d'acord amb els 

dissenys. 

4.13.4 Escomeses d’abastament 

Es mesurarà per metre (m), el seu preu inclou les càrregues, transport, col·locació, assaigs i 

tots els altres costos directes, i indirectes. La Direcció de l'Obra subministrarà la canonada al 

Magatzem General o en qualsevol lloc de la zona urbana del municipi si així ho estipula el 

contracte. El joc d'accessoris, l'excavació, reblert i piconat es paguen en els ítems respectius. 

Es paga cada joc complet com a unitat, col·locat i aprovat per la Direcció de l'Obra. El preu 

inclou subministrament, transport, col·locació, unió d'entroncament a la xarxa principal, clau 

de pas, o amb ràcords, clau de contenció, unió universal, clau d'incorporació, clau de vorera, 

unions (tots els elements del diàmetre sol·licitat), els altres costos directes i els indirectes del 

Contractista, també s'ha d'incloure el cost per mantenir permanentment en el lloc de les 

obres, un operari expert i el seu ajudant per tal de reparar els danys ocasionats amb motiu 

de la realització dels treballs. 

4.14 Retriada de canonades d’abastament 

Serà per metre (m), als preus estipulats en el contracte per a cada diàmetre, els quals 

inclouen totes les operacions necessàries per complir amb les activitats abans descrites. Per 

part es pagaran l'excavació, reblert, afirmat i paviment que es requereixin. 

4.15 Cambres d’inspecció 

La unitat de mesura serà el metre (m) pres per l'eix de la càmera. El pagament es farà pel 

preu unitari establert en el formulari de la proposta i inclou: els costos directes i indirectes 

per a la construcció de la càmera acord amb les especificacions. El conjunt tapa-anell es paga 

en l'ítem respectiu. 

4.16 Encofrats 

Els encofrats utilitzats per a la col·locació de formigó es mesuraran per metre quadrat (m²) 

mesurats "in situ". Dins d'aquest preu, es troben incloses totes les operacions d'encofrat, 

apuntalament, desencofrat, neteja de fustes, cintres, etc., Independentment del gruix, 

alçada, etc. tenint en compte si l'encofrat és vist (A-II) o ocult (AI) i si és recte o corb. 

4.17 Acer d’armadures 

El mesurament de l'acer en armadures, es realitzarà per la suma de longituds 

desenvolupades de les barres utilitzades sense comptar cavalcaments i les longituds 
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d'ancoratge, classificats segons les seves diàmetres, transformant les longituds resultants en 

quilograms de pes mitjançant la relació que per a cada diàmetre ha entre aquelles dues 

magnituds. 

En aquest preu queden inclosos els materials que s'utilitzin en la subjecció de les armadures, 

les longituds d'ancoratge de cada barra i els cavalcaments, unions, etc. de les mateixes. 

No seran objecte d'abonament, havent-se repercutit en els preus, totes aquelles armadures 

que serveixin de suport a la principal i que no vinguin reflectides en els plànols. 

4.18 Acer inoxidable 

Tots els elements que conformen les obres metàl·liques, reforços, platines, etc., hauran de 

pesar-se, comprovar el seu pes segons els catàlegs oficials, en el cas de perfils normalitzats 

laminats o deduir el seu pes prenent com pes específic un valor de 7,85 Tones per metre 

cúbic. Als quilograms resultants se'ls aplicarà el preu del Quadre de Preus n º 1 als quilograms 

que figuren en Projecte o als realment col·locats. Es considera inclòs en el preu la posada en 

obra, la part proporcional de soldadura o un altre tipus d'unió, muntatge, pintura, neteja i 

tractaments d'acabat i totes les operacions que siguin necessàries per al seu perfecte 

funcionament. 

4.19 Forma d’abonament de les partides alçades 

4.19.1 Partides alçades sense justificar 

Les partides alçades que figuren en el pressupost per al seu abonament sense justificar, el 

Contractista les cobrarà íntegres afectades pel coeficient de baixa, sempre que compleixin les 

obres corresponents les exigències (característiques, marques, qualitats, mesuraments, etc.), 

Que figuren en la redacció del concepte de cadascuna d'elles. 

4.19.2 Partides alçades a justificar 

Les partides alçades que figuren en el pressupost per al seu abonament a justificar, el 

Contractista demostrarà els seus costos per tenir dret a l'abonament. Aquestes partides 

aniran també sotmeses al coeficient de baixa, i els treballs realitzats no excediran de les 

quantitats pressupostades en Projecte. 

Els temps emprats per efectuar els treballs corresponents per al seu abonament per aquest 

capítol, així com les característiques dels materials, mesures, etc., s'han de sotmetre a 

l'aprovació de la Direcció de les Obres. 

Barcelona, Setembre 2012 
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