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CAPÍTOL 1. – PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

 

1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

1.1 OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNI QUES 

 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions, 
prescripcions, criteris i normes que regiran la construcció del "projecte d’infraestructura 
marítima del moll de Pescadors al Port Vell de Barc elona” . 

 

1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicació a les obres objecte d'aquest Projecte, en tot el 
que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i 
quedaran incorporades al Projecte i, en el seu cas, al Contracte d'obres, per simple referència a 
elles a l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

A tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu 
contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols quan no s'oposin per ser 
menys restrictives a l'establert en disposicions legals vigents. 

 

1.3 DISPOSICIONS GENERALS 

 
1.3.1 Circulació de maquinària 

 
La circulació de maquinària d’obra així com el transport de materials procedent de l’exterior 
haurà de realitzar-se exclusivament per l’interior dels límits d’ocupació de la zona d’obres o 
sobre els itineraris d’accés als depòsits reservats al seu efecte. 

Cal tenir en compte que queda totalment prohibida la circulació i sobrecàrrega dels forjats 
inferiors existents degut al seu mal estat, i que per tant, tota la circulació de materials i 
maquinària s’haurà de realitzar mitjançant pontones disposades al seu efecte. 

El contractista haurà de condicionar l’espai d’obres per a la circulació de maquinària. Tot i així 
la retirada del pantalà que afecta al moll de Pescadors serà retirat per part de la Propietat, i per 
tant s’iniciaran els treballs quan aquest estigui retirat i per tant la zona d’obres quedi alliberada. 

El contractista haurà de delimitar, mitjançant senyalitzacions la zona afectada pels treballs així 
com la zona d’aplec i accessos. L’abalisament haurà de mantenir-se durant la realització dels 
treballs de forma que permetrà identificar clarament durant el transcurs la zona de treballs, els 
vials d’accés i circulació de la maquinària i les zones d’aplec. Al final de l’obra el Contractista 
haurà d’assegurar el condicionament dels terrenys ocupats. 
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El Contractista estarà obligat a mantenir un control efectiu de la generació de pols a l’entorn de 
les obres, optant les mesures pertinents pel seu efecte com: 

- Realitzar periòdicament operacions de reg sobre els camins de rodadura i quants llocs 
s’estimi necessari per la D.O. 

- Retirada de llits de pols i netejar calçades a l’entorn d’actuació, utilitzades `pel trànsit 
de vehicles d’obra. 

- Emprar para-sols de protecció als vehicles que transportin matèria pulverulent, o bé 
proporcionar a aquest humitat per tal d’evitar que es perdi en el transport. 

En el cas de circulació de maquinària per sobre d’obres de fàbrica el contractista haurà e 
valorar la necessitat de reforçar-la pel seu ús. 

Amb el motiu d’evitar un excés d’emissions es revisarà periòdicament els motors de la mateixa. 
També es realitzaran manteniments adequats en matèria de soroll per tal de complir les 
legislacions vigents. 

El Contractista haurà d’obtenir les autoritzacions per circular per les carreteres, i procedirà a 
reforçar les vies per les que circularà la seva maquinària, o reparar-les vies deteriorades per la 
circulació de les mateixes. El Contractista haurà d’acatar les limitacions de circulació que 
puguin imposar les autoritats competents. 

 

1.3.2 Senyalització 

 
El contractista haurà d’assegurar al seu càrrec, el subministrament, col·locació, funcionament, 
manteniment, així com la retirada i recollida al finalitzar l’obra, dels dispositius de senyalització i 
seguretat vial que deuen d’estar adaptats a la reglamentació en vigor i definits d’acord amb les 
autoritats competents. 

Aquests dispositius es refereixen a: 

- La senyalització d’obstacles 

- La senyalització de vial provisional, en especial a les interseccions entre les pistes 
d’obres i les vies públiques 

- La senyalització e indicació dels itineraris de desviament imposats per l’execució de les 
obres que necessiten interrupció del trànsit, o per l’execució de certes operacions que 
fan necessari el desviament provisional de circulació. 

- Els diversos dispositius de seguretat vial 

 

1.3.3 Prevenció de danys a les zones d’obra i d’ocu pació temporal 

 
El Contractista queda obligat a un estricte control i vigilància de les obres per tal de no 
amplificar l’impacte ambiental de l’obra en si o per actuacions auxiliars: àrees d’aplec temporal, 
instal·lacions auxiliars, vessament descontrolats de impossible retirada posterior, etc. Per això 
el Contractista presentarà a la D.O. un pla que inclogui: 
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- Delimitació de l’àrea a afectar per les obres, previ replanteig 

- Prevenció de dispositius de defensa del fons marí, que haurà de quedar el menys 
afectat possible. 

- Delimitació de zones de projecció de vessament de materials. Les projeccions i 
vessaments seran evitats especialment a zona de mar, on la retirada es difícil i costosa. 

 

1.4 MATERIAL, PECES I EQUIPS EN GENERAL 

 
1.4.1 Condicions generals 

 
Tots els materials, peces i productes industrials, en general, utilitzats a les obres, hauran 
d’ajustar-se a les qualitats i condicionants tècnics imposats al present Plec. En conseqüència el 
Contractista no podrà introduir modificació alguna respecte als referits materials, peces o 
equips sense prèvia i expressa autorització del Director d’Obra. 

En els suposats de que no existeixin Instruccions, Normes  Especificacions Tècniques 
d’aplicació als materials, peces i equips, el Contractista haurà de cometre al Director d’Obra, 
per la seva aprovació, amb caràcter preventiu al seu muntatge, les especificacions tècniques 
per ell proposades o utilitzades, l’esmentada aprovació no eximeix al Contractista de la seva 
responsabilitat. 

Sempre que el Contractista a la seva oferta s’hagués obligat a subministrar determinades 
peces, equips o productes industrials, de marques y/o models concrets, s’entendrà que les 
mateixes satisfan les qualitats i exigències tècniques a las que fan referència els apartats 
anteriors. 

La Propietat no assumeix la responsabilitat d’assegurar que el Contractista trobi als llocs de 
procedència indicats, materials adequats o seleccionats en quantitat suficient per a les obres en 
el moment d’execució. 

L’amidament i abonament del transport, s’ajustarà al fixat a les unitats d’obra corresponents, 
definides al Capítol III del present Plec. 

Per raons de seguretat de les persones o coses, o per raons de qualitat del servei, el Director 
d’Obra podrà imposar l’ús de materials, equips i productes homologats o procedents 
d’instal·lacions de producció homologada. Per tals materials, equips i productes el Contractista 
queda obligat a presentar al Director d’Obra els corresponents certificats d’homologació. En el 
seu defecte, el Contractista queda així mateix obligat a presentar quanta documentació sigui 
precisa i a realitzar, pel seu compte i càrrec, els assajos i probes a Laboratoris o Centres 
d’Investigació oficials necessària per procedir l’esmentada homologació. 

 

1.4.2 Autorització prèvia del director de la obra p er a la incorporació o ús de 

materials, peces o equips a la instal·lació 

 
El Contractista només pot emprar a la instal·lació els materials, peces o equips que prèviament 
el Director d’Obra a autoritzat. 
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La autorització d’emprar els Materials, peces o equips pel Director d’Obra, no eximeix al 
Contractista de la seva responsabilitat de que aquests elements compleixin amb les 
característiques i qualitats tècniques exigides. 

 

1.4.3 Assaigs i proves 

 
Els assaigs, anàlisis i probes de que hauran de realitzar-se amb els materials, peces i equips 
que han d’entrar a l’obra, per fixar si reuneixen les condicions estipulades al present Plec es 
verificaran sota la direcció del director d’Obra. 

El Director d’Obra determinarà la freqüència i tipus d’assaig i proves a realitzar, tret de que ja 
foren especificats al present Plec. 

El Contractista, be personalment, be delegant a una altre persona, podrà presenciar els assaig i 
proves. 

Serà obligació del Contractista avisar al Director d’Obra amb antelació suficient de d’aplecs de 
materials, peces i equips que pretengui usar durant l’execució de l’obra, per tal de que puguin 
ser realitzats a temps els assaigs oportuns. 

 

1.4.4 Cas de que els materials, peces o equips no s atisfacin les condicions tècniques 

 
En el cas de que els resultats dels assaigs i proves siguin desfavorables, el Director de l’Obra 
podrà escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més 
detallat del material, peces o equip, en examen. 

A la vista dels resultats dels nous assaigs, el Director d’Obra decidirà sobre la acceptació total 
o parcial del material, peces o equips o el seu rebuig. 

L’esmentat material, si fos rebutjat, haurà de ser retirat immediatament de l’obra, exceptuant 
autorització expressa del Director d’Obra. 

 

1.4.5 Marques de fabricació 

 
Totes les peces i equips estaran prevists de placa metàl·lica, ròtol o un altre sistema 
identificatiu amb les dades mínimes següents: 

- Nom del fabricant 

- Tipus o classe de la peça o equips 

- Material de que estan fabricats 

- Nº de fabricació 

- Data de fabricació 
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1.4.6 Aplecs 

 
Els materials, peces o equips s’emmagatzemaran de tal manera que s’asseguri la conservació 
de les seves característiques i aptituds per a la seva utilització a l’obra de forma que es faciliti la 
seva inspecció. 

El Director d’Obra podrà ordenar, si el contractista ho considera necessari l’ús de plataformes 
adequades, coberts o edificis provisionals per a la protecció d’aquells materials, peces o equips 
que ho requereixin, sent a càrrec i compte del contractista. 

 

1.4.7 Responsabilitat del contractista 

 
L’ús dels materials, peces o equips, no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat 
dels mateixos i quedarà subsistent fins que es rebi de forma definitiva l’Obra en que els 
esmentats materials, peces o equips s’han emprat. 

El Contractista serà, així mateix, responsable de la custodia els materials aplegats. 

 

1.5 TRACTAMENT I GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Els vessaments d’olis, combustibles i altres sòlids procedents de zones d’instal·lacions no 
seran en cap cas, vessaments al mar. La gestió d’aquests productes residuals haurà d’estar 
d’acord amb la normativa aplicable a cada cas (residus sòlids, urbans, residus tòxics i 
perillosos, residus inerts, etc...). En aquest sentit el Contractista incorporarà al seu càrrec les 
mesures per la adequada gestió i tractament en cada cas dels residus.  

Els parcs de maquinària incorporen plataformes completament impermeabilitzades, i amb 
sistemes de recollida de residus i específicament, d’olis usats, per les operacions de 
repostatge, canvi de lubricants i rentat. 

De manera específica s’hauran de definir els llocs i sistemes de tractaments de les aigües 
procedents del rentat de formigoneres podent acceptar-ne les bases de decantació si el 
disseny permet decantar partícules de ciment. 

Per evitar la contaminació del mar per vessaments accidentals les superfícies sobre les que 
s’ubiquin les instal·lacions auxiliars hauran de tenir un sistema de drenatge superficial, de 
manera que els líquids circulin per gravetat i es pugui recollir a les basses de decantació 
qualsevol vessament accidental abans de l’arribada al mar. 

Donat que gran part dels treballs es duran a terme mitjançant medis marins i des de el mar, 
seran necessaris medis auxiliars per controlar possibles vessaments directament al mar des de 
les barcasses. A l’annex de Gestió de Residus es recull una alternativa per la recollida de 
vessament d’hidrocarburs, olis o greixos al mar. 
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1.6 MARC NORMATIU 

 
En tot el que no sigui expressament previst al present Plec ni s'oposi a ell seran d'aplicació els 
següents documents: 

- "Codi d'accessibilitat de Catalunya", Generalitat de Catalunya, Decret 135/1995, de 24 de 
Març, de desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de Novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra" (31-08-07). 

- Instrucció del Formigó Estructural aprovada pel RD 1247/2008 del 18 de Juliol. 

- Norma NBE-EA-95. Estructures d'acer en edificació. Aprovada per Reial Decret 1829/95. 

- Codi Tècnic de l'Edificació,  març de 2006. 

- R.C.03 Instrucció per a la recepció de ciments (BOE 16 Gener 2004) 

- Recomanacions per a Obres Marítimes (R.O.M.) 

- Instruccions per la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M. de 
10 de maig de 1973. 

- Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja.  

- Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de 
Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974.  

- Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE.  

- Instal·lacions de transport i línies en general- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10d'Abril).  

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’indústria de 
20 de Setembre de 1973.  

- Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió-  Ordre del 
Ministeri d’indústria de 31 d'Octubre de 1973. 

- Norma Sismorresistent P.D. S-1.- (Decret 3209/1974 de 30 d'Agost). 

- R.D. 1313/88, de 28 d’Octubre, i la modificació del seu annex realitzada per la O.M. de 4 
de Febrer de 1992, pel que es declara obligatòria la homologació de ciments per a la 
prefabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes prefabricades. 

- UNE-21003. Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. 

- UNE-21011. Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características. Alambres 
de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

- UNE-21012. Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 

- UNE-21014. Alambres de aluminio para conductores de líneas eléctricas aéreas. 
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- UNE-21019. Cables de acero galvanizado para conductores de tierra en las líneas 
eléctricas aéreas. 

- UNE-36016. Aceros inoxidables, forjados o laminados de uso general. 

- UNE-36065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales 
deductilidad para armaduras de hormigón armado. 

- UNE-36068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado. 

- UNE-36080 Aceros no aleados de uso general. 

- UNE-36092 Mallas electrosoldadas de acero para armadura de hormigón armado. 

- UNE-36094 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 

- UNE-92110 Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de 
poliestireno expandido (EPS). Especificaciones. 

- UNE-37201 Plomo. Definiciones y calidades. 

- N.T.E. Normas Tecnológicas de la Edificación. 

- N.I.E. Normas para instalaciones eléctricas en edificios, del Instituto Eduardo Torroja. 

- R.L.A.T. Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de 
noviembre (B.O.E. n- 31 de 27.12.6- 8). 

- R.A.B.T. Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión (año 1974) que contiene: 

Reglamento. Centrales Generadoras, Reglamento. Estaciones de Transformación. 
Reglamento de Alta Tensión y Reglamento de Baja Tensión. 
Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 

- P.C.T.A. Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura según el 
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado. Año 1960. 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre. 

- A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de 
la Dirección General de Energía (B.O.E. 7.5.1974). 

- R.I.E. Recomendaciones técnicas para las instalaciones eléctricas en edificios. 

- NCSR-02. Norma Sismorresistente. (Real Decreto de 27 de Septiembre 2002). 

- NCSE-94. Norma Sismorresistente. (Decreto 2543/94 de 29 de Diciembre). 

- T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y 
montaje de tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento 
de Agua (O.M. 28-Julio-1984). 

- T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. (O.M. 15-Septiembre-1986). 
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- N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

- M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

- RY-85. Pliego general para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción. 

- RB-90. PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. 
(O.M. 4-Julio-1990). 

- RL-88. PGC para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (O.M. 
27-Julio-1988). 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera (M.O.P.U. 1982). 

En general, quantes prescripcions figurin en les Normes, Instruccions o Reglaments oficials que 
estiguin vigents en el moment de la redacció del projecte i que guardin relació amb les obres 
mateix, amb les seves instal·lacions complementàries o amb els treballs feines necessaris per 
realitzar-les. 

 

 
2. CONDICIONS GENERALS 

 
2.1 DIRECTOR DE LES OBRES 

 
El Director de les Obres, com a representant de la Propietat, resoldrà, en general, sobre tots els 
problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs del present Projecte, d’acord amb les 
atribucions que li concedeixi la Legislació vigent. De forma especial, el Contractista haurà de 
seguir les seves instruccions en quant es refereix a la qualitat i aplec de materials, execució de 
les unitats d’obra, interpretació de plànols i especificacions, modificacions del Projecte, 
programa d’execució de tots els treballs i precaucions a adoptar en el desenvolupament dels 
mateixos, així com en el relacionat amb la conservació de la estètica del paisatge que pugui ser 
afectat per les instal·lacions o per la execució de préstecs, abocadors, aplecs o qualsevol altre 
treball. 

 

2.2 ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
El Contractista, amb la seva oferta, inclourà un Organigrama designant per a les diferents 
funcions el personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les 
funcions que més endavant s'indiquen, amb independència que en funció de la mida de l'obra 
puguin ser assumides algunes d'elles per una mateixa persona. 

El Contractista nomenarà la persona que hagi de ser per la seva part al capdavant de les obres 
per representar-lo com "Delegat d'Obra". 

Aquest representant, amb plena dedicació a l'obra, tindrà com a mínim la titulació d'Enginyer 
Tècnic d'Obres Públiques i l'experiència professional suficient, segons el parer de la Direcció 
d'Obra, havent de residir en la zona on es desenvolupin els treballs|feines i no podrà ser 
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substituït sense previ coneixement i acceptació per part d'aquella. 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que, 
depenent de l'esmentat representant, hagin de tenir comandament i responsabilitat en sectors 
de l'obra, sent obligat, almenys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 
responsable del control de qualitat. Serà d'aplicació tot l'indicat anteriorment quant a 
experiència professional, substitucions de persones i residència. 

Abans d'iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d'Obra, acordaran 
els detalls de les seves relacions establint-se models i procediments per a comunicació escrita 
entre ambdós, transmissió d'ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de 
la marxa de les obres. 

 

2.3 DOCUMENTS A LLIURAR EL CONTRACTISTA 

 
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d'Obra lliuri al 
Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons es detalla a 
continuació: 

 

2.3.1 Documents contractuals 

 
El present projecte consta dels següents documents: Document nom. 1 - Memòria i Annexos; 
Document nom. 2 - Plànols; Document nom. 3 - Plec de Condicions i Document nom. 4 -  
Pressupost. El contingut d'aquests documents es detallarà en la memòria del present projecte. 

S'entenen per documents contractuals, aquells que estan incorporats al contracte i que són de 
compliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: Document nom. 2 - Plànols, Document nom. 3 - Plec de 
Condicions, Quadre de preus núm. 1 i Pressupost Total dins del Document nom. 4 - 
Pressupost. 

La resta de documents o dades del Projecte, són documents informatius i estan constituïts per 
la Memòria amb tots els seus annexos, els mesuraments i els Pressuposts Parcials. 

Els documents nomenats informatius, representa únicament una opinió fomentada de la 
propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-ne només com a complement de la informació 
que el Contractista ha d'adquirir i amb els seus propis medis. 

 

Només els documents contractuals, definits en l'apartat anterior constitueixen la base del 
contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte 
partint de les dades obtingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin en alguns documents contractuals. 

El Contractista serà responsable dels errors que puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que reflecteixi o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
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En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, prevaldrà el 
que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, els dos documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 

L'expressat al Plec de Condicions i només en els plànols o viceversa, tindrà que executar-ne 
com si hagués estat exposat als dos documents, sempre que segons el parer del Director, 
queden prou definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al Contracte. 

En el cas d'estimar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, 
es farà constar així al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, establint a continuació les 
normes per les quals es regiran els incidents de contradicció amb els altres documents 
contractuals, de forma anàloga a l'expressada a l'Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat 
l'anterior, el caràcter contractual sol es considerarà aplicable a l'esmentat document si 
s'esmenta expressament als Plecs de Licitació. 

 

2.3.2 Documents informatius 

 
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (llevat que tal procedència s'exigeixi al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de 
moviments de terres, estudis de maquinaria, de condicions climàtiques, de justificació de preus 
i, en general, tots els que s'inclouen habitualment en la Memòria dels Projectes, són documents 
informatius i, en conseqüència, s'ha d'acceptar tan sols com a complements de la informació 
que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans|medis. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades que afecten el contracte, el planejament i 
l'execució de les obres. 

 

2.4 COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENT S 

 
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 
durant el desenvolupament dels treballs, li sigui d'aplicació, encara que no es trobi 
expressament indicada en aquest Plec o a qualsevol altre document de caràcter contractual. 

 

2.5 PLA D’OBRA I ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 
Els terminis previstos per l’execució dels treballs son els establerts l’annex corresponent, amb 
el qual s’adjunta un diagrama de Gantt amb la duració dels treballs. Aquest termini serà inferior 
si així ho estipula el Contractista en la seva oferta i és acceptat per la Propietat.  

Un cop aprovat el Pla d’Obra que presenti el Contractista a l’inici dels treballs adquirirà caràcter 
contractual, per tant el incompliment, tot i en terminis parcials, deurà ser objecte a las sancions 
previstes a la legislació vigent, sense obstacle de que la Direcció d’Obra pugui exigir al 
Contractista que disposi els medis necessaris per recuperar el retard o ordenar a un tercer la 
realització substitutòria de les unitats pendents, amb càrrec al Contractista. 
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L’esmentat pla contindrà un diagrama de barres valorat i un PERT relacionat amb aquells, amb 
l’estudi de camins i activitats critiques per a l’ Obra. 

El Contractista presentarà, així mateix, una relació complementaria dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a aportar per a cada una de les activitats del Pla. Els medis 
proposats quedaran adscrits a l’obra durant la seva execució, sense que en cap cas pugui 
retirar-los el Contractista sense l’autorització prèvia i escrita del Director d’Obra. 

A més el Contractista haurà d’augmentar els esmentats recursos sempre i quan la Propietat ho 
ordeni després de comprovar que es necessari per l’execució dels treballs i complir així els 
terminis. 

La acceptació del Pla i els recursos facilitats no eximirà en cap cas al Contractista el 
compliment dels terminis establerts. 

Serà motiu suficient de sanció la falta de maquinària promesa, a judici del Director d’Obra. 

No obstant el exposat, quan el Director d’Obra ho estimi necessari, podrà prendre al seu càrrec 
la organització directa dels treballs, sent totes les ordres obligatòries per al Contractista i sense 
que pugui admetre’s reclamació alguna fundada en aquest particular. 

El Contractista contrau, així mateix, la obligació d’executar les obres en aquells trams que 
designi el director d’Obra tot i així quan això suposi una alteració el programa general de 
realització de treballs. 

Aquesta decisió del Director d’Obra podrà dur-se a terme amb qualsevol motiu que la Propietat 
estimi suficient i, d’una manera especial, per a que no es produeixi paralització de les obres o 
disminució important al seu ritme d’execució o quan la realització del programa general exigeixi 
determinats condicionaments de fronts de treball i en canvi sigui possible procedir a l’execució 
immediata d’altres parts de l’obra. 

 

2.6 CONTRADICCIONS, OMISSIONS I MODIFICACIONS DEL P ROJECTE 

 
El mencionat al present Plec i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
estigues a ambdós documents. En cas de contradicció entre ambdós documents prevaldrà el 
prescrit al Plec segons l’anterior citat. 

Si el director de les obres trobés incompatibilitats en l’aplicació conjunta de totes les limitacions 
tècniques que defineixen una unitat, aplicarà solament aquelles limitacions que, al seu judici, 
reportin major qualitat. 

El Contractista estarà obligat a posar quan abans en coneixement del Enginyer Director de les 
obres qualsevol discrepància que observi entre els diferents plànols del Projecte o qualsevol 
altre circumstancia sorgida durant l’execució dels treballs, que doni lloc a possibles 
modificacions del Projecte. 

Com a conseqüència de la informació rebuda del Contractista, o pròpia iniciativa a la vista de 
les necessitats de l’Obra, el director de la mateixa podrà ordenar i proposar les modificacions 
que consideri necessàries d’acord amb el present Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 

 
L’obra consisteix en la creació d'una plataforma a la cota +2,65 msnm (metres sobre el nivell 
del mar),  segons es defineix als plànols. 

La plataforma, adossada al moll de Pescadors, presenta una geometria en planta variada, en 
forma de triangles esglaonats o en “dents de serra” en la seva major part. Les 4 seccions 
triangulars tenen superfícies de entre 140 i 211 m2 aproximadament, i junt amb la resta de 
superfície nova, la plataforma sencera arriba a gairebé els 1.900 m2. 

La plataforma es basa en un total de 70 pilots de diàmetre 950 mm executats amb mitjans 
marítims. Els pilots prop de l’entrada a la dàrsena, on els resultats dels assajos geotècnics 
mostren una pitjor condició resistent del terreny, assoliran la cota -32,00 msnm en la seva 
punta, mentre que la resta se situaran a la cota de fonamentació a -24,00 msnm. 

L'execució de la plataforma es realitzarà mitjançant jàsseres de formigó armat de 70 cm de 
cantell convenientment arriostrades amb les esperes dels pilots i entre si, sobre les quals es 
disposarà una llosa de formigó armat de 30 cm realitzada sobre encofrat col·laborant perdut i, 
per sobre, es lliga un forjat lleuger. D'aquesta manera, la plataforma tindrà un gruix total de 180 
cm de manera que la cota superior dels pilons se situarà a +2,65 msnm. 

A causa de la important llum entre les jàsseres, s'ha de procedir a un formigonat de la llosa in 
situ en dues fases. Es formigonarà en primera fase unes bandes de 3,60 m d'ample situades a 
la vertical de les jàsseres i en una segona la resta del forjat. 

Tots els elements que constitueixen la nova plataforma hauran de ser de característiques 
adequades a l'ambient marí amb condicions de durabilitat adequades i amb característiques 
d'acabat similars entre si. 

Les conduccions de proveïment i electricitat no són objecte d'aquest projecte. 

 
EXECUCIÓ DE PILOTS 

Els treballs necessaris per a la construcció  de la plataforma comencen amb l'execució dels 
pilots. 

Els pilots de 950 mm de diàmetre seran executats per mitjans marítims a recer d'una camisa 
perduda d'acer S275JR de 8 mm de gruix prèviament introduïda en el terreny per vibració. 

Un cop buidat el terreny l'interior de la camisa, s'introduirà l'armadura de reforç a base de 
rodons corrugats i es formigonarà el conjunt mitjançant tub Tremie. 

Es preveu l'execució de dos tipus de pilot, els tipus A fins a la cota -24 msnm i els tipus B fins a 
la cota -32,00 msnm. 

 
JÀSSERES PREFABRICADES  

Una vegada executats els pilots es procedirà a la col·locació de jàsseres prefabricades. 
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Aquestes seran acopiades a les zones habilitades per l’acopi de materials. 

Es creen dos tipus de jàsseres prefabricades d'acord amb la seva situació. En el perímetre es 
disposen les jàsseres denominades perimetrals de secció rectangular de base 1,40 m i 0,70 m 
de cantell amb un muret de 0,80 x 110 m d'ample d’encofrat de la llosa abocada in situ. A 
l'interior, entre els pilots, se situen les jàsseres anomenades interiors de secció rectangular de 
0,70 x 1,40 m. 

 
LLOSA IN SITU 

Finalment es porta a terme el forjat de la plataforma que es materialitza mitjançant  prellosses 
prefabricades de gelosia de formigó armat de gruix 10 cm col·laborants, en què l'armadura 
longitudinal inferior i superior es prendran com armadures del conjunt de la llosa.  

A causa de la important llum a salvar entre les jàsseres es portarà a terme un formigonat de la 
llosa in situ per fases.  

 Fase 1: es formigonen bandes de fins a 3,60 m d'ample en la vertical de les jàsseres. 

 Fase 2: es formigonarà l'espai restant. 

La llosa in situ de 10 cm de gruix forma, juntament amb les prelloses col·laborants de formigó 
armat, un forjat unidireccional de 110 cm de gruix total.  

 

Documents que defineixen les obres i ordre de prela ció 

Les obres queden definides pels Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i 
Particular. 

 

3.1.1 Plànols 

 
Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per a la seva adjudicació i 
amb les instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb detall suficient per a la 
descripció de les obres, lliurarà la Propietat al Contractista. 

 

3.1.2 Plànols complementaris 

 
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris 
d'execució, necessaris per definir les obres, que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies 
després de l'esmentada data. Els plànols sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al 
Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies. 

 

3.1.3 Interpretació dels plànols 

 
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicat al Director d'Obra, el 
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qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que 
no estiguin perfectament definits en els plànols. 

 

3.1.4 Confrontació de plànols i mesures  

 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li 
hagin estat facilitats, i haurà d'informar ràpidament al Director d'Obra sobre qualsevol anomalia 
o contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mesures a escala. 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar 
l'obra i serà responsable de qualsevol error que hagués pogut evitar d'haver-ho fet. 

3.1.5 Contradiccions, omissions o errors en la docu mentació 

 
El esmentat als Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular i només en els Plànols o 
viceversa, haurà de ser executat com si estigués contingut a tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldrà el 
prescrit en aquests últims. 

Les omissions en Plànols i Plecs o les descripcions errònies de detalls de l'Obra, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció exposats en els Plànols i 
Plecs o que per ús i costum hagin de ser realitzats, no solament no eximeixen el Contractista 
de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al 
contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat de manera completa i correctament 
especificats. 

Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposarà al 
Director d'Obra per a la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixin en aquests documents pel 
Director, o pel Contractista, s'hauran de reflectir preceptivament a l'Acta de Comprovació del 
Replanteig. 

 

3.1.6 Descripció de les obres al Plec de Prescripci ons Tècniques Particulars 

 
Al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'inclourà la descripció de les obres a què 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals haurà d'aplicar-se, a més de l'establert al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En el cas que el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals prevegi diferents opcions 
per a determinat material, sistema d'execució, unitat d'obra, assaig, etc., el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars fixarà exactament la que sigui d'aplicació. 
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4. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

 
El Contractista es responsable de la qualitat de les obres que executa. 

Abans de l’inici de les obres, el Contractista sotmetrà l’aprovació per part de la Propietat, el Pla 
d’Autocontrol de Qualitat (PAQ) que hagi previst, amb especificació detallada dels medis 
humans i materials que es comprometi a utilitzar durant el desenvolupament de les obres. En 
aquest aspecte. 

En aquest pla haurà de definir-se l’abast en quant a controls de plantes i de subministraments, 
així com el tipus e intensitat d’assaigs de control de qualitat a realitzar en totes les unitats 
d’obra susceptibles. 

 

4.1 DEFINICIÓ 

 
S'entén per Control de Qualitat el conjunt d'accions planejades i sistemàtiques necessàries per 
proveir la confiança adequada que totes les estructures, components i instal·lacions es 
construeixen d'acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present 
Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 

- El control de recepció de productes. 

- Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l'obra acabada (inspecció i proves). 

 

4.2 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
4.2.1 Inspecció i control de qualitat per part de l a Direcció d'Obra. 

 
La Direcció d’Obra, pel seu compte, mantindrà un equip d'inspecció i Control de Qualitat de les 
obres i realitzarà els assaigs d'homologació i contradictoris que consideri necessaris. 

La Direcció d'Obra, per a la realització de les esmentades tasques, amb programes i 
procediments propis, tindrà accés en qualsevol moment a tots els talls de l'obra, fonts de 
subministrament, fàbriques i processos de producció, laboratoris i arxius de Control de Qualitat 
del Contractista o Sotscontractistes del mateix. 

El Contractista subministrarà, a la seva costa, tots els materials que hagin de ser assajats, i 
donarà facilitats necessàries per a això. 

El cost de l'execució d'aquests assaigs, serà per compte de la Propietat si com a conseqüència 
dels mateixos el subministrament, material o unitat d'obra compleix les exigències de qualitat. 

Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos: 
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a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és 
rebutjat. 

b) Si es tracta d'assaigs addicionals proposats pel Contractista sobre subministraments, 
materials o unitats d'obra que hagin estat prèviament rebutjats en els assaigs efectuats 
per la Direcció d'Obra. 

c) Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

 

4.2.2 Procediments, Instruccions i Plànols 

 
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaig, s'han d'executar d'acord 
amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 
desenvolupin detalladament l'especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

 

4.2.3 Control de materials i serveis comprats 

 
El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 
documentada i serà sotmesa a l'aprovació de la Direcció d'Obra. 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la qual es comprovi que els materials estan 
d'acord amb els requisits del projecte, emetent els corresponents informes d'inspecció 
degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

 

4.2.4 Maneig, emmagatzemament i transport 

 
El Control de Qualitat a realitzar pel Contractista haurà de tenir en compte els procediments i 
instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i 
emmagatzemament dels materials i components utilitzats a l'Obra. 

 

4.2.5 Processos especials 

 
Els processos especials tals com soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzats i controlat 
per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d'acord amb 
els Codis, Normes i Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols 
del Projecte. 

El Programa definirà els mitjans|medis per assegurar i documentar tals requisits. 

 

4.2.6 Inspecció d'obra per part del Contractista 

 
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves 
necessàries perquè la Construcció de l'obra s'ajusti a les condicions requerides en el Projecte. 
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El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà junt amb la representació de la 
Direcció d'Obra a la presa de provetes, realització d'assaigs " in situ" i/o en Laboratori, controls 
de fabricació, etc., que realitzi la Direcció d'Obra. 

 

4.2.7 Gestió de la Documentació 

 
S'assegurarà l'adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l'obra de manera 
que s'aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats 
inclosos en el Programa de Control de Qualitat. 

 

4.3 PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAM ES DE PUNTS 

D'INSPECCIÓ (P.P.I). 

 
La Direcció d'obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst en 4.2, per 
cada activitat o fase d'obra amb un mes d'antelació a la data programada d'inici de l'activitat o 
fase. 

Les activitats o fases d'obra per a les quals es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, 
entre d'altres, les següents: 

- Recepció i emmagatzemament de materials. 

- Formigons en General, Col·locació i curat. 

- Construcció de Galeries (Encofrats acer i formigons). 

- Acers en general. 

- Fabricació i transport de formigó. 

- Etc. 

 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, 
quan siguin aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla. 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar. 

- Plànols de construcció (núm. i denominació). 

- Procediments de construcció previstos pel Contractista. 

- Procediments d'inspecció, assaig i proves. 

- Proveïdors i sotscontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzemament. 
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- Marcat i identificació. 

- Documentació a generar referent a la construcció, inspecció, assaigs i proves. 

Adjunt al P.C.C. s'inclourà un Programa de Punts d'Inspecció, document que consistirà en un 
llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar 
durant tota l'activitat o fase d'obra. 

Per a cada operació s'indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i 
procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els 
controls a realitzar. 

Una vegada finalitzada l'activitat o fase d'obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o 
firmes en el P.P.I) que s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

 

4.4 ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA D E QUALITAT 

 
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en 
compliment dels Plecs de Prescripcions, seran del seu compte i s'entenen inclosos en els 
Preus de Contracte. 

 

4.5 NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT 

 
Als articles corresponents del present Plec o en els plànols, s'especifiquen el tipus i nombre 
d'assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l'execució de l'obra per controlar la qualitat 
dels treballs. S'entén que el nombre fixat d'assaigs és mínim i que en el cas d’indicar-ne 
diversos criteris per determinar la seva freqüència, prendrà aquell que exigeixi una freqüència 
major. 

El Director d'Obra podrà modificar la freqüència i tipus dels esmentats assaigs per tal 
d'aconseguir l'adequat control de la qualitat dels treballs|feines, o realitzar controls de qualitat 
no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables 
seran de compte del Contractista. 

 

4.6 RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUA LITAT 

 
El Contractista tindrà al capdavant del Control de Qualitat i al llarg de tota l'Obra un Tècnic Mig 
amb tot l'equip necessari per a l'execució de l'esmentat control. 
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5. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE I TERMINIS 

 
5.1 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O  DE FORÇA MAJOR 

 
Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s'interromprà els treballs, continuant-se segons les instruccions  donades per la Direcció 
Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte Reformat.  

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció 
de les obres disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol 
altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 

 

5.2 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR. 

 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues 
començar les obres, o tingués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, es donarà una pròrroga proporcionada pel compliment de la contracte, previ informe 
favorable de la Direcció d'Obra, Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció 
d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i l'endarreriment que per això 
s'originarà en els terminis acordats, raonat degudament la pròrroga que per aquesta causa 
sol·licita. responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d'obres estipulats, adduint 
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en 
que tot i sol·licitar-les per escrit no se li haguessin proporcionat. 

 

 
6. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ. 

 
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del mateix 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les limitacions 
pressupostades i de conformitat amb l'especificat a l'article 11. 

 

6.1 OBRES OCULTES 

 
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de l'Obra, 
s'aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents 
s’estendran per duplicat, entregant-se un a la Direcció Facultativa i l'altre al Contractista, 
signats tots ells per els dues parts. Aquest plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 
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6.2 TREBALLS DEFECTUOSOS 

 
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les 
"Condiciones generales y particulars de índole tècnic" del Plec de Condicions i es realitzaran 
tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en aquest document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que 
l'exoneri de responsabilitat el control a la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests 
treballs hagin estat valorats en els certificats parcials d' obra, que sempre s'entendran estesos i 
abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no 
reuneixen les condicions preceptuals, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats 
aquests, abans de verificar-ne la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i tot allò a expenses 
de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i es negués a l'enderrocament i 
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà. 

 

6.3 VICIS OCULTS 

 
Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults  de  construcció  
en  les obres  executades,  ordenarà  efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que 
suposi defectuosos, donant compte de la circumstància l'Enginyer. 

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment; en cas contrari a càrrec de la Propietat. 

 

 

 

Barcelona, abril de 2014 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Alberto Costa Sanz 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 
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CAPÍTOL 2. - ORIGEN I CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

 
1. ORIGEN DELS MATERIALS 

 
1.1 MATERIALS SUBMINISTRATS PEL CONTRACTISTA 

 
Els materials necessaris per a l'execució de les obres seran subministrats pel Contractista, 
excepte aquells que de manera explícita en aquest Plec, s'estipuli hagin de ser subministrats 
per d'altres. 

Els materials seran procedents directament i exclusivament dels llocs, fàbrica o marques elegits 
pel Contractista i que prèviament hagin estat aprovats pel Director d'Obra. 

En casos especials, al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es definirà la qualitat 
mitjançant l'especificació de determinades marques i tipus de material a emprar. 

 

 
2. QUALITAT DELS MATERIALS 

 
Tots els materials que s'emprin a les obres hauran de complir les condicions que s'estableixen 
al present Plec, especialment en aquest capítol 2 i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol 
treball que es realitzi amb materials no assajats, o sense que en s'hi hagi aprovats pel Director 
d'Obra, serà considerat com a defectuós o, fins i tot, rebutjable. 

Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials 
establertes en relació amb la seva utilització a les Obres Públiques, hauran de complir els 
vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat de les derogacions que 
s'especifiquin al present Plec, o que es convinguin de mutu acord. 

No es procedirà a l'ús dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats en els 
termes i forma que prescrigui el Programa de Control de Qualitat i, en el seu cas, el Director 
d'Obra o persona en qui delegui. 

Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació prèvia al Director 
d'Obra, d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció. 

El Contractista haurà de subministrar, pel seu compte, als laboratoris i retirar posteriorment els 
assaigs, una quantitat suficient del material a assajar. 

El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra l'emmagatzematge dels materials, amb la 
suficient capacitat i disposició convenient perquè pugui assegurar-se el Control de Qualitat dels 
mateixos, amb el temps necessari perquè siguin coneguts els resultats dels assaigs abans de 
la seva utilització en obra i de manera que s'asseguri el manteniment de les seves 
característiques i aptituds per a la seva utilització en obra. 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita al present Plec o en el P.P.T.P., o no 
tinguessin la preparació en ells exigida, o quan a falta de prescripcions formals dels Plecs es 
reconegués o demostrés que no eren adequats per a la seva utilització, el Director d'Obra 
donarà ordre al Contractista per a que a la seva costa els reemplaci per altres que satisfacin les 
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condicions o siguin idonis per a l'ús projectat. 

Els materials rebutjats hauran de ser immediatament retirats de l'obra a càrrec del Contractista, 
o abocats als llocs indicats pel Director d'Obra. 

En els casos d'utilització d'elements prefabricats o construccions parcial o totalment realitzats 
fora de l'àmbit de l'obra, el control de qualitat dels materials, segons s'especifica, es realitzarà 
als tallers o llocs de preparació. 

 

 
3. FORMIGONS 

 
3.1 ÀRIDS PER A FORMIGONS I MORTERS 

 
3.1.1 Àrids en general 

 
Les característiques generals dels àrids s'ajustaran a l'especificat en l'apartat 7 de la Instrucció 
EHE-08, sent, així mateix, obligatori el compliment de les recomanacions aplicables 
contingudes en els comentaris a l'esmentat apartat. 

S'entén per "àrid total" (o simplement "àrid" quan no hi hagi lloc a confusions), aquell que, de 
per si o per mescla, té la granulometria adequada per fabricar el formigó necessari en el cas 
particular que es consideri. 

Els àrids s'aplegaran independentment, segons mida, sobre superfícies netes i drenades, en 
munts netament diferents o separats per parets. En cada un d'aquests, la tolerància en la 
dosificació (àrids de mida corresponent a altres tipus situats a la sitja o munt d'un tipus 
determinat), serà del cinc per cent (5%). 

El contingut d'humitat de qualsevol àrid en el moment de la seva utilització, no serà superior al 
nou per cent (9%) del seu volum (ASTMC566). 

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 
d'àrids. Aquests assaigs es faran pel Contractista i sota supervisió de la Direcció d'Obra, 
quantes vegades siguin necessàries perquè aquesta aprovi la granulometria a emprar. La 
granulometria i el mòdul de finor es determinaran d'acord amb NLT-150. 

La mida dels àrids s'ajustarà a l'especificat en la Instrucció EHE-08 i als seus comentaris. 

La dimensió màxima dels àrids serà de quaranta mil·límetres (40 mm). 

Els àrids compliran les prescripcions contingudes en l'EHE-08 i els seus comentaris referent a 
continguts de substàncies perjudicials, reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, utilització 
d’escòries siderúrgiques, pèrdua de pes per acció dels sulfats sòdic magnèsic, coeficient de 
forma, etc. 

La forma i condicions d'emmagatzemament s'ajustarà a l'indicat en l'EHE-08 i els seus 
comentaris. 
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3.1.2 Sorra 

 
Definició: 

S'entén per "sorra" o "àrid fi", l'àrid o fracció del mateix que passa per un tamís de 5 mm de 
llum de malla (tamís 5 N'UNEIX 7050). 

Característiques: 

La sorra serà de gra dur, no detestable i de densitat no inferior a dos enters quatre dècimes 
(2,4). La utilització de sorra de menor densitat, així com la procedent del matxuqueix de 
calcàries, gresos o roca sedimentària en general, exigirà la prèvia anàlisi en laboratori, per 
dictaminar sobre les seves qualitats. 

El percentatge de partícules allargades no excedirà del quinze per cent (15%) en pes. Com a 
partícula allargada es defineix aquella la dimensió màxima de la qual és més gran que cinc (5) 
vegades la mínima. 

El seixanta per cent (60%) en pes de la sorra els grans de la qual siguin inferiors a tres 
mil·límetres (3 mm) estarà comprès entre zero (0), i un mil·límetre vint-i-cinc centenes (1,25). 

Les sorres calcàries procedents de matxuqueix, quan s'emprin en formigons de resistència 
característica als 28 dies igual o menor de 300 kp/cm2, podran tenir fins i tot un vuit per cent 
(8%) de fins, que passen pel sedàs 0,080 UNE. En aquest cas l'"Equivalent de sorra" definit per 
la Norma UNE - 7324 76 no podrà ser inferior a setanta-cinc (75). 

 

3.1.3 Àrid gruixut 

 
Definició: 

S'entén per "grava" o "àrid gruixut", l'àrid o fracció del mateix que resulta retingut per un tamís 
de 5 mm de llum de malla (tamís 5 N'UNEIX 7050). 

Característiques: 

El noranta i cinc per cent (95%) de les partícules dels àrids tindran una densitat superior a dos 
enters cinc dècimes (2,5). 

 

3.1.4 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat dels àrids perquè les seves característiques s'ajustin a les 
especificacions dels apartats 2.6.1.1, 2.6.1.2 i 2.6.1.3 del present Plec, més les contingudes al 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Els assaigs justificatius de totes les condicions especificades es realitzaran: 

Abans de començar l'obra, si no es tenen antecedents dels mateixos. 

En variar les condicions de subministrament. 
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D'altra banda, i amb la periodicitat mínima, es realitzaran els següents assaigs: 

a. Per cada cinc-cents (500) metres cúbics o fracció o una vegada cada quinze (15) dies: 

Un assaig granulomètric i mòdul de finor (NLT 150). 

Un assaig de contingut de material que passa pel sedàs 0.080 UNE IX 7050 (N'UNE IX 
7135). 

b. Una vegada cada quinze (15) dies i sempre que les condicions climatològiques facin 
suposar una possible alteració de les característiques: 

Un assaig de contingut d'humitat (ASTMC566). 

c. Una vegada cada dos (2) mesos: 

Un assaig de contingut de matèria orgànica (N'UNE IX 7082). 

d. Una vegada cada sis (6) mesos: 

Un assaig de contingut de partícules toves (N'UNE IX 7134) únicament a l'àrid gruixut. 

Un assaig de contingut de terrossos d'argila (N'UNE IX 7133). 

Un assaig de contingut de materials lleugers (N'UNE IX 7244). 

Un assaig de contingut de sofre (N'UNE IX 7245). 

Un assaig de resistència a l'atac dels sulfats (N'UNE IX 7136). 

Un assaig de reactivitat als àlcalis (N'UNE IX 7137). 

Un assaig de determinació de la forma de les partícules (N'UNE IX 7238) únicament per a 
l'àrid gruixut. 

Un assaig de resistència a l'abrasió (NLT149). 

Un assaig d'estabilitat de les escòries siderúrgiques (N'UNE IX 7243) quan aquestes 
s'emprin com a àrid fi. 

Un assaig de resistència a l'abrasió (NLT149) únicament per a formigons amb àrid 
antiabrasiu. 

 

3.2 CIMENTS 

 
3.2.1 Definició 

 
Es denominen ciments o conglomerants hidràulics a aquells productes que, pastats amb aigua, 
forgen i endureixen submergits en aquest líquid, i són pràcticament estables en contacte amb 
ell. 
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3.2.2 Condicions generals 

 
El ciment haurà de complir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a la Recepció de Ciments (RC75) i l'Article 5è de la Instrucció EHE-08, junt amb 
els seus comentaris. 

 

3.2.3 Tipus de ciment 

 
Les diferents classes de ciment són les especificades al Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a la Recepció de Ciment (RC 75): 

- Portland 

- Portland amb addicions actives 

- Siderúrgic 

- Puzolànic 

- Compost 

- Aluminós 

- Natural 

 

3.2.4 Transport i emmagatzemament 

 
El ciment es transportarà i emmagatzemarà en sacs o a  granel. 

Només es permetrà el transport i emmagatzemament dels conglomerants hidràulics en sacs, 
quan expressament l'autoritzi el Director d'Obra. 

El Contractista comunicarà el Director d'Obra amb la deguda antelació, el sistema que utilitzarà, 
per tal d'obtenir l'autorització corresponent. 

Les cisternes emprades per al transport de ciment estaran dotades de mitjans mecànics per al 
tràfec ràpid del seu contingut a les sitges d'emmagatzemament. 

El ciment transportat en cisternes s'emmagatzemarà en un o diverses sitges, adequadament 
aïllades contra la humitat, en les quals s'haurà de disposar d'un sistema d'aforament amb una 
aproximació mínima del deu per cent (10%). 

En vista de les condicions indicats en els paràgrafs anteriors, així com d'aquelles altres 
referents a la capacitat de la cisterna, rendiment del subministrament, etc., que estimi 
necessàries el Director d'Obra, procedirà aquest a rebutjar o a aprovar el sistema de transport i 
emmagatzemament presentat. 

La Direcció|Adreça d'Obra comprovarà, amb la freqüència que crea necessària, que durant el 
buidatge de les cisternes no es duen a terme manipulacions que puguin afectar la qualitat del 
material i, de no ser així, suspendrà l'operació fins que es prenguin les mesures correctores. 
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Els magatzems de ciment seran completament tancats i lliures d'humitat en el seu interior. Els 
sacs o envasos de paper seran acuradament apilats sobre planxes de taulers de fusta separats 
del terra mitjançant rastells de fusta o perfils metàl·lics. Les piles de sacs hauran de quedar 
prou separades de les parets per permetre el pas de persones. El Contractista haurà de 
prendre les mesures necessàries perquè les partides de ciment siguin emprades en l'ordre de 
la seva arribada. Així mateix, el Contractista està obligat a separar i mantenir separades les 
partides de ciment que siguin de qualitat anormal segons el resultat dels assaigs del Laboratori. 

El Director d'Obra podrà imposar el buidatge total periòdic de les sitges i magatzems de ciment 
a fi d'evitar la permanència excessiva de ciment en els mateixos. 

 

3.2.5 Recepció 

 
A la recepció en obra de cada partida, i sempre que el sistema de transport i la instal•lació 
d'emmagatzemament comptin amb l'aprovació del Director d'Obra, es durà a terme una presa 
de mostres, sobre les quals es procedirà a efectuar els assaigs de recepció que indiqui el 
Programa de Control de Qualitat, seguint els mètodes especificats al Plec General de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (RC-75) i els assenyalats al 
present Plec i en el P.P.T.P. Les partides que no compleixin alguna de les condicions exigides 
en els esmentats Documents, seran rebutjades. 

Les partides de ciment hauran de portar el Certificat del Fabricant que haurà de comprendre 
tots els assaigs necessaris per demostrar el compliment de l'assenyalat al Plec de 
Prescripcions Tècniques per a la Recepció de Ciments (RC-75) amb les següents 
modificacions: 

1. La pèrdua al foc dels ciments Portland no serà superior al tres per cent (3%). En el 
ciment Puzolànic l'esmentada pèrdua al foc haurà de ser inferior al cinc per cent (5%). 

2. En els ciments Portland, el residu insoluble no serà superior a l'un per cent (1%). En els 
ciments Putzolànics, el residu insoluble serà inferior al tretze per cent (13%). 

3. En el ciment putzolànic, els temps d'enduriment seran:  

Inici: Després de dos (2) hores 

Final: Abans de tres (3) hores comptades a partir del principi d'enduriment. 

4. En el ciment putzolànic es limitarà la calor d'hidratació com segueix: 

a. Inferior a setanta calories per gram (70 calç/g) als set (7) dies. 

b. Inferior a vuitanta calories per gram (80 calç/g) als vint-i-vuit (28) dies. 

5. En el ciment putzolànic, el contingut d'òxid de magnesi serà inferior al cinc per cent (5%). 

6. En el ciment putzolànic, el contingut d'alúmina (Al2O3), serà superior al sis per cent 
(6%). 

7. En el ciment putzolànic, el contingut d’òxid fèrric (Fe203) serà superior al quatre per cent 
(4%). 

8. En el ciment putzolànic, el contingut d’òxid càlcic (Ca0) serà superior al quaranta-vuit per 
cent (48%). 
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9. En el ciment putzolànic, el contingut de sílice (Si02) serà superior al vint-i-dos per cent 
(22%). 

10.  En el ciment putzolànic, la quantitat d’aluminat tricàlcic (3 Ca 0 Al 2 O 3) no ha de ser 
superior al vuit per cent (8%), amb una tolerància màxima de l'un per cent (1%) 
mesurada sobre la mostra corresponent al clinker utilitzat en la fabricació del ciment. 

11. El contingut de putzolana, en el ciment putzolànic, oscil•larà entre el vint per cent (20%) i 
el trenta (30%) del contingut total de la mescla. 

12. L'índex de puzolanicitat del ciment putzolànic s'ajustarà a la corba de Fratini. 

13. Addicionalment, en el ciment putzolànic l'expansió s'obtindrà en autoclau i ha de ser 
inferior al zero coma cinc per cent (0,5%). 

14. En el ciment putzolànic el contingut d'aire al morter ha de ser inferior al dotze per cent 
(12%) en volum. 

Quan el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals, durant un 
termini igual o superior a tres (3) setmanes, es procedirà a comprovar que les condicions 
d'emmagatzemament han estat adequades. Per a això es repetiran els assaigs de recepció. En 
ambients molt humits, o en el cas de condicions atmosfèriques especials, el Director d'Obra 
podrà variar, al seu criteri, l'indicat termini de tres (3) setmanes. 

 

3.2.6 Control de qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat dels ciments perquè les seves característiques s'ajustin a 
l'indicat en el present Plec, en el P.P.T.P. i al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
la recepció de ciments (RC-75). 

Els assaigs es realitzaran amb la periodicitat mínima següent: 

a. A la recepció de cada partida en Obra s'efectuaran els següents assaigs i inspeccions: 

Un assaig de principi i final d'enduriment (Apartat 7.3 del RC-75). 

Una inspecció ocular d'acord amb l'establert en 2.6.2.4. 

Una inspecció del Certificat del Fabricant, que haurà de comprendre tots els assaigs 
necessaris per demostrar el compliment de l'especificat en 2.6.2.5. 

b. Cada cinc-centes (500) tones o quantitat major si la Direcció|Adreça d'Obra l'estimés 
oportú, els següents assaigs: 

Un assaig de finor de mòlt (Apartat 7.1 del RC-75). 

Un assaig de pes específic real (Apartat 7.2 del RC-75). 

Una determinació de principi i final d'enduriment (Apartat 7.3 del RC-75). 

Un assaig d'expansió en autoclau (Apartat 7.4 del RC-75). 

Un assaig de resistència mecànica dels ciments (Apartat 7.6 del RC-75). 

Un assaig de l'índex de puzolanicitat (Apartat 8.21 del RC-75) en cas d'utilitzar ciments 
putzolànics. 
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3.3 AIGUA PER EMPRAR EN FORMIGÓ 

 
3.3.1 Característiques 

 
Complirà el prescrit a l'Article 6è de la "Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó 
en massa o armat" vigent, EHE-08, sent, així mateix, obligatori el compliment del contingut dels 
comentaris a l'esmentat Article, en la mesura que siguin aplicables. 

Com a norma general, podran ser utilitzades tant per al pastat com per al curat de lletades, 
morters i formigons, totes les aigües sancionades com a acceptables per la pràctica; és a dir, 
les que no produeixin o hagin produït en ocasions anteriors eflorescències, clivellaments, 
corrosions o pertorbacions en l'enduriment i enduriment de les masses. 

Llevat de justificació especial demostrativa que no alteren perjudicialment les propietats 
exigides a la lletada, morter o formigó, es rebutjaran les aigües que no compleixin totes i cada 
una de les condicions següents: 

Acidesa mesurada pel pH, igual o superior a cinc (5). 

Substàncies dissoltes en quantitat igual o inferior a quinze grams per litre (15 g/l) equivalent a 
quinze mil parts per milió (15.000 p.p.m.). 

Contingut en sulfats, expressats en SO4, igual o inferior a un gram per litre (1 g/l) equivalent a 
mil parts per milió (1.000 p.p.m.). 

Ió clor en proporció igual o inferior a una desena de gram per litre (0,1 g/l) equivalent a cent 
parts per milió (100 p.p.m.) per als formigons pretesats; a sis grams per litre (6 g/l) equivalent a 
sis mil parts per milió (6.ooo p.p.m.) per als formigons armats, i a divuit mil parts per milió 
(18.000 p.p.m.) per als formigons en massa i morters que no hagin d'estar en contacte amb 
armadures o elements metàl·lics. 

Exemptes d'hidrats de carboni. 

Substàncies orgàniques solubles en èter en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l) 
equivalent a quinze mil parts per milió (15.000 p.p.m.). 

Si l'ambient de les obres és molt sec, la qual cosa afavoreix la presència de fenòmens 
expansius de cristal·lització, la limitació relativa a les substàncies dissoltes podrà fer-se encara 
més severa, segons el parer del Director d'Obra, especialment en els casos i zones en les 
quals no siguin admissibles les eflorescències. 

 

3.3.2 Utilització d'aigua calenta 

 
Quan el formigonat es realitzi en ambient fred, amb risc de gelades, podrà utilitzar-se per al 
pastat, sense necessitat d'adoptar cap precaució especial, aigua escalfada fins un temperatura 
de 40è  C. 

Quan excepcionalment, s'utilitzi aigua escalfada a temperatura superior a la anteriorment 
indicada, es cuidarà de què el ciment, durant el pastat, no entre en contacte amb ella mentre la 
seva temperatura sigui superior als 40è  C. 
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3.3.3 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat de l'aigua perquè les seves característiques s'ajustin a 
l'indicat en aquest Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en la Instrucció EHE-
08. 

Preceptivament s'analitzaran les aigües abans de la seva utilització, i en canviar de 
procedència per comprovar la seva identitat. Un (1) assaig complet comprèn: 

- Un (1) anàlisi d'acidesa (pH) (N'UNEIX 7.236). 

- Un (1) assaig del contingut de substàncies solubles ((N'UNEIX 7.130). 

- Un (1) assaig del contingut de clorurs (N'UNEIX 7.178). 

- Un (1) assaig del contingut de sulfats (N'UNEIX 7.131). 

- Un (1) assaig qualitatiu dels hidrats de carboni (N'UNEIX 7.132). 

- Un (1) assaig del contingut d'oli o greix (N'UNEIX 7.235). 

Quan els resultats obtinguts siguin perillosament pròxims als límits prescrits i sempre que el 
Director d'Obra l'estimi oportú, es repetiran les anàlisis esmentades, atenint-se en 
conseqüència als resultats, sense apel·lació possible ni dret a percepcions addicionals per part 
del Contractista, cas de veure's obligat a variar l'origen del subministrament. 

 

3.4 ADDITIUS PER A MORTERS I FORMIGONS 

 
3.4.1 Definició 

 
Es denomina additiu per a morter i formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del 
conglomerant, que s'utilitza com a ingredient del morter i formigó i és afegit a la mescla 
immediatament abans o durant el pastat, a fi de millorar o modificar algunes propietats del 
formigó fresc, del formigó endurit, o d'ambdós estats del formigó o morter. 

 

3.4.2 Utilització 

 
L'addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat, encara que fos 
per desig del Contractista i a la seva costa, 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 al contrari, fos la Direcció d'Obra la que decidís l'ús d'algun producte additiu o corrector, el 
Contractista estarà obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali aquella, i les despeses 
que s'originin seran abonades d'acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus o 
contradictoris corresponents. 
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3.4.3 Condicions generals que han de complir tots e ls additius químics (ASTM 465) 

 
Han de ser de marques de coneguda solvència i prou experimentades a les obres. 

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 hagin d'utilitzar-se en l'execució dels formigons 
de l'obra. 

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

No es permetrà l'ocupació|ús d'additius en els quals, 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 tolera 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 qualsevol que sigui la concentració del producte additiu. 

L'additiu ha de ser neutre davant els components del ciment i els àrids, fins i tot a llarg termini i 
productes siderúrgics. 

Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas han 
de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l'estabilitat necessària per 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 quins són les substàncies actives i les inerts que entren en la 
composició del producte. 

 

3.4.4 Classificació dels additius 

 
Els additius es classifiquen en dos grans grups:  

1. Additius químics. 

2. Productes d'addició minerals: putzolànics inerts. 

Els productes químics són productes que, en molt petita proporció ponderal respecte de la 
dosificació del ciment, s'addicionen a la mescla del morter i formigó en el moment del pastat, i 
al seu torn es classifiquen en: 

o Airejants. 

o Plastificants, purs o d'efecte combinat amb A, C o SR. 

o Retardadors de l'enduriment. 

o Acceleradors de l'enduriment. 

o Altres additius químics. 
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Airejants 

Els airejants són additius la funció dels quals és estabilitzar l'aire clos a la massa del formigó o 
morter fresc, durant la seva fabricació i posta en obra, produint gran quantitat de bombolles de 
mida microscòpica homogèniament distribuïdes a tota la massa. 

La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes 
del gel i desglaç, i d'altra banda, augmentar la plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, i reduir 
la seva tendència a la segregació. 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents 
sintètics (fraccions del petroli), ligno sulfanats (polpa de paper), sals derivades dels àcids del 
petroli, sals de materials proteínics, àcids grassos i resinosos o les seves sals, sals orgàniques 
dels àcids alquil sulfònics. 

A més de les condicions generals per als additius especificades els airejants compliran les 
següents condicions: 

a. No s'admetrà la utilització d'airejants a base de pols d'alumini, ni de peròxid d'hidrogen. 

b. No es permetrà l'ús d'airejants no compensats, que puguin produir oclusions d'aire 
superiors al cinc per cent (5%), encara en el cas d'errors de fins i tot d'un vint-i-cinc per 
cent (25%) en la dosi de l'airejant. 

c. Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de mida uniforme i molt petita, 
de cinquanta (50) a dues-centes cinquanta (250) micres. 

d. El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 

e. Els airejants no modificaran el temps d'enduriment del formigó o morter. 

f. A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no disminuirà la 
resistència del formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en més del quatre per cent 
(4%) per cada un per cent (1%) d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió 
pneumàtica. 

g. No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir 
considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d'aplicació en els 
casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel·lular. 

 
Plastificants 

Es denomina plastificants als additius per a morters i formigons compostos de substàncies que 
disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment aigua a causa que la seva 
molècula, en fase aquosa, és d'una banda hipotens- activa a les superfícies on està adsorbida, 
i d'altra banda és hidròfila, la qual cosa facilita el moll dels grans. La primera part de la molècula 
és apolar, de cadena carbonada prou llarga, i la segona és netament polar. 

Els plastificants, a més de complir les condicions generals per a tots els additius químics 
establerts en 2.6.4.3, compliran les següents: 

a. Seran compatibles amb els additius per absència de reaccions químiques entre 
plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un mateix formigó. 

b. El plastificant ha de ser neutre davant els components del ciment i dels àrids, fins i tot a 
llarg termini, i productes siderúrgics. 
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c. No han d'augmentar la retracció d'enduriment. 

d. La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la 
dosificació del ciment (menys de l'un amb cinc per cent (1,5%) del pes del ciment). 

e. Els errors accidentals en la dosificació de plastificant no han de produir efectes 
perjudicials per a la qualitat del formigó. 

f. A igualtat en la composició i naturalesa dels àrids, en la dosificació del ciment i en la 
docilitat del formigó fresc, l'addició d'un plastificant ha de reduir l'aigua de pastat i en 
conseqüència, augmentar la resistència a compressió a vint-i-vuit (28) dies del formigó 
almenys en un deu per cent (10%). 

h. No han d'originar una inclusió d'aire en el formigó fresc, superior a un dos per cent (2%). 

i. No es permet l'ús de plastificants generadors d'escuma, per ser perjudicials a efectes de 
la resistència del formigó. En conseqüència, es prohibeix la utilització de detergents 
constituïts per alquisulfanats de sodi o per alquisulfats de sodi. 

 
Retardadors 

Són productes que s'empren per retardar l'enduriment del formigó per diversos motius: temps 
de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per evitar juntes d'enduriment en el 
formigonat d'elements de grans dimensions per diverses capes de vibració. 

L'ús de qualsevol producte retardador de l'enduriment no ha de disminuir la resistència del 
formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies respecte del formigó patró fabricat amb els 
mateixos ingredients, però sense additiu. 

No hauran de produir una retracció a la pasta pura de ciment superior a la admesa per a 
aquest. 

Únicament es tolerarà la utilització de retardadors en casos molt especials i amb l'autorització 
explícita del Director d'Obra. 

 
Accelerants 

Els accelerants d'enduriment són additius l'efecte dels quals és avançar el procés d'enduriment 
i enduriment del formigó o del morter, a fi d'obtenir elevades resistències inicials. 

S'empren en el formigonat en temps molt fred i també en els casos en els quals és precís un 
aviat desencofrat o posada en càrrega. 

A causa dels efectes desfavorables que l'ús d'accelerants produeix en la qualitat final del 
formigó, únicament és justificada la seva utilització en casos concrets molt especial quan no 
són suficients altres mesures de precaució contra les gelades, tals com: augment de la 
dosificació del ciment, ús de ciments d'alta resistència inicial, proteccions de cubrició i 
calefacció, de durada prolongada. En qualsevol cas, la utilització d'accelerants ha de ser 
autoritzada expressament pel Director d'Obra. 

La utilització d'accelerants requereix una cura especial en les operacions de fabricació i posada 
en obra del formigó, però en cap cas no justifica la reducció de les mesures de precaució 
establertes per al formigonat en temps fred. 
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L'accelerant d'ús més estès és el clorur càlcic. 

El clorur càlcic comercial pot subministrar-se en forma granulada o en escames, i les 
toleràncies en impureses són les següents: 

Clorur càlcic comercial granulat: 

Clorur càlcic, mínim 94,0% en pes 

Total de clorurs alcalins, màxim 5,0% en pes 

Impureses, incloent clorur magnèsic i aigua, màxim 1,0% en pes 

Clorur càlcic comercial en escames: 

Clorur càlcic, mínim 77,0% en pes 

Total de clorurs alcalins, màxim 2,0% en pes 

Impureses, màxim 0,5% en pes 

Magnesi, expressat en clorur magnèsic, màxim 2,0% en pes 

Aigua, màxim 10,5% en pes 

Composició granulomètrica % de cernut ponderal acumulat. 

 

Tamís    Escames   Granulat  

9,52 mm (3/8)  100   100 

6,35 mm (1/4")  80 - 100  95 - 100 

0,84 mm (nº 20)  0 - 10   0 - 10 

 
El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi alteració, i en el moment 
d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 

 
Per a l'ocupació|ús de qualsevol accelerant i especialment del clorur càlcic, es compliran les 
següents prescripcions: 

a. És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerant, assaigs de laboratori reiterats i 
proves de formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d'usar-se a l'obra, 
suficients per determinar la dosificació estricta de l'additiu i que no es produeixin efectes 
perjudicials incontrolables. 

b. El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua de pastat abans de ser introduït 
a la formigonera. 

c. El temps de pastat a la formigonera ha de ser suficient per garantir la distribució uniforme 
de l'accelerant a tota la massa. 

d. El clorur càlcic precipita les substàncies que componen la majoria dels additius airejants, 
per la qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions separades i 
s'introdueixen separadament a la formigonera. 
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e. El clorur càlcic accentua la reacció alcalí-àrid quan s'empren ciments d'elevat contingut 
d'àlcalis. 

f. El clorur càlcic no pot emprar-se en els casos de presència de sulfats al conglomerant o 
al terreny. 

j. No es permetrà la utilització de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en 
paviments de calçades. 

k. Està terminantment prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretesat. 

 

Altres additius químics 

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels anteriorment esmentats al present 
article i que s'empren en l'elaboració de morters i formigons per intentar la millora d'alguna 
propietat concreta o per facilitar l'execució de l'obra. 

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

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'empraran, a causa del dubtós de la seva 
eficàcia en comparació amb els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva 
utilització. 

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples accelerants de 
l'enduriment, encara que en la seva denominació comercial s'empri la paraula "hidròfug" o 
impermeabilitzant, però la seva utilització s'ha de restringir a casos especials de morters, 
enlluïts sota l'aigua, en reparacions de conduccions hidràuliques que hagin de posar-se 
immediatament en servei, en captació de deus o filtracions mitjançant arrebossats i posats tubs 
de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la qualitat del 
morter o formigó quant a resistència, retracció o durabilitat. 

Els "curing compound" o additius per millorar el curat del formigó o morter fresc contra 
l'evaporació i la microfissuració, només seran emprats quan l'autoritzi per escrit el Director 
d'Obra. 

La utilització d'additius per al curat no disminuirà en res les precaucions per a formigonat en 
temps calorós. 

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d'accelerants d'enduriment l'ús dels 
quals hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades. 

Els colorants del ciment o del formigó només seran admissibles en obres de tipus decoratiu no 
resistents, o en els casos expressament autoritzats pel Director d'Obra. 

L'ús de desencofrants només podrà ser autoritzat pel Director d'Obra una vegada realitzades 
proves i comprovar que no produeixen efectes perjudicials en la qualitat intrínseca, ni en 
l'aspecte extern del formigó. 

En cap cas no es permetrà l'ús de productes perquè en desencofrar quedi en descobert l'àrid 
del formigó o morter, ni amb finalitats estètiques, ni per evitar el tractament de les juntes de 
treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge. 
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3.4.5 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat dels additius per a morters i formigons perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat en aquest Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i en la Instrucció EHE-08. 

Abans de començar l'obra, es comprovarà en tots els casos l'efecte de l'additiu sobre les 
característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant els assaigs 
previs del formigó citats en l'apartat 2.6.5.8 del present Plec. Igualment comprovarà mitjançant 
els oportuns assaigs de laboratori, l'absència en la composició de l'additiu de composts químics 
que puguin afavorir la corrosió de les armadures. 

Durant l'execució, es vigilarà que el tipus i la marca de l'additiu utilitzat siguin els acceptats pel 
Director d'Obra. El Contractista tindrà en el seu poder el Certificat del Fabricant de cada partida 
que certifiqui el compliment dels requisits indicats als documents assenyalats en el primer 
paràgraf del present apartat. 

 

3.5 FORMIGONS 

 
3.5.1 Definició 

 
Es defineixen com a formigons els productes formats per mescla de ciment, aigua, àrid fi, àrid 
gruixut i eventualment productes d'addició, que en endurir-se i endurir adquireixen una notable 
resistència. 

 

3.5.2 Classificació 

 
Per a les obres d'estructures, puntals, jàsseres i bigues prefabricades i llosa de formigó armat 
"in situ", s'utilitzaran Formigons de classe III, per a ambients marins en zones submergides. 

Les seves característiques seran les indicades per la Instrucció EHE-08, amb una relació 
aigua/ciment no major de 0,50. 

 

3.5.3 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 
tractin, totes les proves necessàries, de manera que s'assoleixin les característiques exigides a 
cada classe de formigó, havent de presentar-se 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 en vista dels resultats dels 
assaigs efectuats, únicament podran ser modificades respecte a la quantitat d'aigua, en funció 
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de la humitat dels àrids. 

No s'emprarà clorur calci com additius ni cap altre element que el contingui en la fabricació de 
formigó armat, o de formigó que contingui elements metàl·lics embeguts. 

En el formigó curat al vapor, el contingut d'ió clor no podrà superar el 0,1% del pes de ciment. 

Per a la resta dels formigons que contenen acer embegut, l'esmentat percentatge no superarà 
els següents valors: 

- Formigó amb ciment Portland 0,35 

- Formigó amb ciment resistent als sulfats 0,2 

- Formigó amb ciment supersulfatat 0,2 

 

3.5.4 Resistència 

 
La resistència dels formigons s'ajustarà a l'especificada als altres documents del projecte per a 
cada cas, no sent inferior a: 

 

 Classe Formigó   Resistència fck (kp/cm2)  
 HA-35     350 
 HM-20     200 
 HM-25     250 

Per comprovar que amb les dosificacions proposades s'assoleixen les resistències previstes 
s'actuarà de la següent forma: 

Per cada dosificació es fabricaran, almenys, quatre (4) sèries de pastades, prenent tres (3) 
provetes de cada sèrie. S'operarà d'acord amb els mètodes d'assaig UNEIX 7240 i UNEIX 
7242. S'obtindrà el valor mig fcm de les resistències de totes les provetes, el qual tendirà a 
superar el valor corresponent de la taula|post següent, sent fck el valor de la resistència de 
projecte. 

Condicions previstes per a Valor aproximadament. de la resistència  l'execució de l'obra mitjana 
fcm necessària en tasca. 

 Mitjanes fcm = 1,50 fck + 20 kp/cm2 
 Bones fcm = 1,35 fck + 15 kp/cm2 
 Molt bones fcm = 1,20 fck + 10 kp/cm2 

La classificació de les condicions previstes per a l'execució serà realitzada per la Direcció 
d'Obra. 

 

3.5.5 Consistència 

 

La consistència dels formigons emprats en els diferents elements, llevat de modificació 
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expressa en el P.P.T.P., serà la següent: 

 
Assentament en el  
Con d'Abrams (cm) Toleràncies (cm)  

H < 150   6 9    + 1 
H > 150   3 5    + 1 
 

3.5.6 Formigons preparats en planta 

 
Els formigons preparats en planta s'ajustaran a la "Instrucció per a la Fabricació i 
subministrament de formigó preparat" (EHE-08). 

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) en el qual figurin, com a mínim, les dades següents: 

-  Nom de la central de formigó preparat. 

-  Nombre de sèrie del full de subministrament. 

- Data de lliurament. 

- Nom del utilitzador. 

- Designació i característiques del formigó, indicant expressament les següents: 

o quantitat i tipus de ciment. 

o grandària màxima de l'àrid. 

o resistència característica a compressió. 

o consistència. 

o 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. 

 

3.5.7 Control de Qualitat 

 
a) Assaigs característics 

Per a cada un dels tipus de formigó utilitzat a les obres es realitzaran, abans del començament 
del formigonat, els assaigs característics especificats per la InstruccióEHE-08, article 68. 
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b) Assaigs de control 

Es realitzarà un control estadístic de cada tipus dels formigons emprats segons l'especificat per 
la Instrucció EHE-08, article 69 per al Nivell Normal, amb l'excepció del formigó de neteja que 
serà controlat a Nivell Reduït. 

La ruptura de provetes es farà en un laboratori assenyalat per la Direcció d'Obra, havent-hi 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. 

Si el Contractista desitja que la ruptura de provetes s'efectuï en laboratori diferent, haurà 
d'obtenir la corresponent autorització de la Direcció d'Obra, i totes les despeses seran del seu 
compte. 

La presa de mostres es realitzarà d'acord amb UNE 41 118 "Presa de mostres del formigó 
fresc". Cada mostra serà presa d'un pastat diferent i completament a l'atzar, evitant qualsevol 
selecció de la mescla a assajar, llevat que l'ordre de presa de mostres hagi estat establert 
anteriorment a l'execució. El punt de presa de la mostra serà a la sortida de la formigonera i en 
cas d'usar bombatge, a la sortida de la canonada. 

Les provetes es modelaran, conservaran en les mateixes condicions que el formigó executat a 
l'Obra i trencaran segons els mètodes d'assaig UNE 7240 i UNE 7242. 

Les provetes es numeraran marcant sobre la seva superfície amb pintura indeleble, a més de 
les dates de confecció i ruptura, lletres i nombres. Les lletres indicaran el lloc de l'obra en el 
qual està ubicat el formigó, i els nombres, l'ordinal del tall, nombre de pastat i el nombre que 
ocupa dins de la pastada. 

La quantitat mínima de provetes a modelar per cada assaig de resistència a la comprensió serà 
de vuit (8), per tal de trencar una parella als set (7) i a sis (6), als vint-i-vuit (28) dies. S'hauran 
de modelar addicionalment les que es requereixin com a testimonis en reserva i les que es 
destinin a curat d'obra, segons determini la Direcció d'Obra. 

Si una proveta utilitzada en els assaigs hagués estat incorrectament modelada, curada o 
assajada, el seu resultat serà descartat i substituït pel de la proveta de reserva, si n'hi hagués. 
En el cas contrari, la Direcció d'Obra decidirà si la proveta resultant ha de ser identificada com 
a resultat global de la parella o ha de ser eliminada. 

A cada tall i setmana de formigonat, s'efectuarà un assaig de resistència característica tal com 
es defineix en la Instrucció EHE-08 amb una sèrie de vuit (8) provetes. 

En qualsevol cas, sempre s'efectuarà l'esmentat assaig segons el més restrictiu dels criteris 
següents: per dia de formigonat, per cada cent metres cúbics (100 m3) de formigó posat en 
obra, o per cada 100 metres lineals d'obra. 

No obstant això, els criteris anteriors podran ser modificats per la Direcció d'Obra, en funció de 
la qualitat i risc de l'obra formigonada. 

Per estimar la resistència esperable a vint-i-vuit (28) dies, es dividirà la resistència als (7) dies 
per 0.65. Si la resistència esperable fos inferior a la de projecte, el Director d'Obra podrà 
ordenar la suspensió del formigonat al tall a què corresponen les provetes. Els possibles 
retards originats per aquesta suspensió, seran imputables al Contractista. 

Si els assaigs sobre provetes curades en laboratori resulten inferiors al noranta (90) per cent de 
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la resistència característica i/o els efectuats sobre provetes curades en les mateixes condicions 
d'obra incompleixen les condicions d'acceptabilitat per a formigons de vint-i-vuit (28) dies 
d'edat, s'efectuaran assaigs d'informació d'acord amb l'EHE-08. 

En cas de que la resistència característica a vint-i-vuit (28) dies resultés inferior a la càrrega de 
ruptura exigida, el Contractista estarà obligat a acceptar les mesures correctores que adopti la 
Direcció d'Obra, reservant-se sempre aquesta el dret a rebutjar l'element d'obra o bé a 
considerar-lo acceptable, però abonable a preu inferior a l'establert en el Quadre per a la unitat 
que es tracta. 

La determinació de la consistència del formigó s'efectuarà segons UNE 7103 amb la freqüència 
més intensa de les següents: 

- Una vegada al dia, a la primera mescla de cada dia. 

-  Una vegada cada cinquanta (50) metres cúbics o fracció. 

 

3.5.8 Condicions especials per al formigó 

 
Si dels resultats de les anàlisis de l'aigua del subsòl es dedueix que en termes generals 
aquesta és agressiva per al formigó a les parets de l'obra que estiguin en contacte amb l'aigua, 
el formigó utilitzat ha de complir les següents especificacions: 

a) Utilitzar ciment amb un "clinker" almenys de 5% d'alumini tricàlcic (PY) 

b) Resistència del formigó a la compressió no menor de 300 Kp/cm2. 

c) Mínim contingut de ciment per m3: 370 Kp. 

d) Màxima relació aigua ciment: 0,45 

e) Cuidar la granulometria per aconseguir la màxima densitat i per tant la impermeabilitat 
del formigó 

També es prescriu per combatre l'agressivitat molt forta de l'aigua de mar, incloure "fillers" en 
les quantitats següents ( mesurades per m3 de formigó fresc): 
 

Amb àrids fins  KP 

 5 mm    500 

 12.5 mm   425 

 25 mm    350 

 35.5 mm   300 

 50 mm    275 

Com "fillers" poden utilitzar-se putzolanes que no es comptabilitzen com a lligant. 

Evidentment aquestes prescripcions difícilment no es poden complir si els elements no són 
prefabricats. 
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4. MORTERS I LLETADES 

 
4.1 DEFINICIÓ 

 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter d'anivellament 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. El morter refractari és un 
morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per 
a la col•locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 

 

4.2 CARACTERÍSTIQUES 

 
Els morters seran prou plàstics per omplir els espais en els quals hagin d'usar-se, i no es 
retrauran de manera que perdin contacte amb la superfície de suport. 

La mescla serà tal que, en estrènyer-la, conservi la seva forma una vegada es la solta, sense 
enganxar-se ni humitejar les mans. 

La proporció en pes, en les lletades, del ciment i l'aigua podrà variar des de l'un per vuit (1/8) a 
l'un per un (1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió d'aplicació. En tot 
cas, la composició de la lletada haurà de ser aprovada pel Director d'Obra per a cada ús. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 

4.3 ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES 

 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu ciments (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. 
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- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser 
utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden 
presentar-se en forma d’un o més components. 

S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 

 

4.4 ADHESIU CIMENTS (C) 

 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
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4.5 ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D) 

 
Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

 

4.6 ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R) 

 
Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

 

4.7 MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI 

 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
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4.8 MORTER POLIMÈRIC 

 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

 

4.9 MORTER DE RAM DE PALETA 

 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. Les característiques següents han de complir amb els valors 
declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

o Temps d’us (EN 1015-9) 

o Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

o Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

o Resistència a compressió (EN 1015-11) 

o Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

o Absorció d’aigua (EN 1015-18) 

o Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

o Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

o Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
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o Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

o Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

o Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

o Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

o Reacció davant del foc: 

o Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

o Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 135011 

 

4.10 CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  

 
4.10.1 Condicions generals 

 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. Emmagatzematge: En el seu envàs 
d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 

 

4.10.2 Adhesiu per a rajoles ceràmiques 

 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Instruccions d’us: 

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 
mescla 

- Mètode d’aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d’aplicació 

 

4.10.3 Morter de ram de paleta 

 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE:  

Morters dissenyats:  

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció  

Morters prescrits:  

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2  

- Nom del fabricant  

- Codi o data de fabricació  

- Tipus de morter  

- Temps d’us  

- Contingut en clorurs  

- Contingut en aire  

- Proporció dels components (morters prescrits)  

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió  

- Resistència d’unió (adhesió)  
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- Absorció d’aigua  

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat  

- Conductivitat tèrmica  

- Durabilitat  

- Mida màxima del granulat  

- Temps obert o temps de correcció  

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

 

4.10.4 Morter sec, d’anivellament, refractari polim èric o de resines 

 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

 

4.11 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 

4.12 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
4.12.1 Adhesiu per a rajoles ceràmiques 

 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

 

4.12.2 Morter de ram de paleta 

 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
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4.12.3 Morter sec, d’anivellament, refractari, poli mèric o de resines 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

4.13 CONTROL DE QUALITAT 

 
El Contractista controlarà la qualitat dels morters a emprar a les obres perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'assenyalat al present Plec i al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 

La dosificació i els assaigs dels morters de ciment hauran de ser presentats pel Contractista 
almenys set (7) dies abans de la seva utilització en obra, per a la seva aprovació per la Direcció 
d'Obra. 

Almenys setmanalment s'efectuaran els següents assaigs: 

Un (1) assaig de determinació de resistència a compressió segons ASTM C-109. 

Un (1) assaig de determinació de consistència segons 2.6.5.8 d'aquest Plec. 

Almenys una vegada al mes s'efectuarà el següent assaig: 

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

Si el contingut d’òxid magnèsic no és major del cinc per cent (5%) sobre mostra calcinada, es 
denomina calç hidràulica de baix contingut de magnèsia, i si és major del cinc per cent (5%), 
calç hidràulica d'alt contingut de magnèsia o calç hidràulica dolomítica. 

Les condicions d'aquest material seran les indicades a l'Article 201 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del MINISTERI DE FOMENTO (PG-3). 

 

 
5. FUSTA 

 
5.1 CARACTERÍSTIQUES 

 
La fusta per a apuntalaments, atermenaments, cintres, bastides, encofrats i altres mitjans 
auxiliars haurà de complir les condicions següents: 

Procedir de troncs sans baixats en saó. 

Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant no pas menys de dos (2) 
anys. 

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

Estar exempta d'esquerdes, lupias i berrugues, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui 
la seva solidesa i resistència. En particular, contindrà el menor nombre possible de nusos, que, 
en tot cas, tindran una espessor inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió de la peça. 
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Tenir les seves fibres rectes i no revirades o entrellaçades, i paral·leles a la major dimensió de 
la peça. 

Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

Donar so clar per percussió. 

 

5.2 FORMA I DIMENSIONS 

 
La forma i dimensions de la fusta seran, en cada cas, les adequades per garantir la seva 
resistència i cobrir el possible risc d'accidents. 

La fusta de construcció escairada serà fusta sense serra, d'arestes vives i plenes. No es 
permetrà en cap cas la de fusta amb escorça. 

 

5.3 CONTROL DE QUALITAT 

 
El Contractista controlarà la qualitat de la fusta a emprar a l'obra perquè compleixi amb les 
característiques assenyalades en els apartats 2.10.1 i 2.10.2 del present Plec, així com les 
indicades al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

La Direcció d'Obra haurà d'autoritzar la utilització de la fusta destinada a les diferents zones de 
l'obra. 

 

 
6. ENCOFRATS 

 
6.1 DEFINICIÓ 

 
Es defineix com a encofrat l'element destinat a l'emmotllament " in situ" de formigons. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent-se per això últim el que queda embegut dins del formigó. 

 

6.2 TIPUS D'ENCOFRAT I CARACTERÍSTIQUES 

 

L'encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s'empri. D'altra banda, l'encofrat 
pot ser fix o lliscant. 

 

6.2.1 De fusta 

 
La fusta que s'utilitzi per a encofrats haurà de complir les característiques de l'Apartat 2.101 i 
2.10.2 del present Plec. 
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6.2.2 Metàl·lics 

 
Els acer i materials metàl·lics per a encofrats hauran de complir les característiques de l'Apartat 
2.13 del present Plec. 

 

6.2.3 Lliscants 

 
El Contractista, en cas d'utilitzar encofrats lliscants, sotmetrà la Direcció d'Obra, per a la seva 
aprovació, l'especificació tècnica del sistema que es proposa utilitzar. 

 

6.3 CONTROL DE QUALITAT 

 
Seran aplicables els Apartats 2.10.3 i 2.13.2.2 per als corresponents materials que 
constitueixen l'encofrat. 

Els encofrats a utilitzar en les diferents parts de l'obra hauran de comptar amb l'autorització 
escrita de la Direcció d'Obra. 

 

 
7. ESTINTOLAMENTS I CIMBRES 

 
7.1 CARACTERÍSTIQUES 

 
Es defineixen com estintolaments i cimbres les carcasses provisionals que sostenen un 
element estructural mentre s'està executant, fins que assoleix resistència pròpia suficient. 

Llevat de prescripció en sentit contrari, les cintres i atermenaments hauran de ser capaces de 
resistir el pes total propi i el de l'element complet sostingut, així com altres sobrecàrregues 
accidentals que poden actuar sobre elles. 

Les cintres i atermenaments tindran la resistència i disposició necessàries perquè, en cap 
moment, els moviments locals, sumats en el seu cas als de l'encofrat, no ultrapassin els cinc 
mil·límetres (5 mm); ni els de conjunt de la milena (1/1.000) de la llum. 

Les cintres es construiran sobre els plànols de detall que prepari el Contractista; qui els haurà 
de presentar, amb els seus càlculs justificatius detallats, a examen i a aprovació del Director 
d'Obra. 

Quan l'estructura de la cimbra sigui metàl·lica, estarà constituïda per perfils laminats, tubs, etc. 
subjectes amb cargols, o soldats. Per a la utilització d'estructures desmuntables, en les quals la 
resistència als nusos estigui confiada només a la fricció de collarets, es requerirà l'aprovació 
prèvia del Director d'Obra. 

En tot cas, es comprovarà que l’estintolament o cimbra té carrera suficient per al descintrat, així 
com que les pressions que transmet al terreny no produiran assentaments perjudicials amb el 
sistema de formigonat previst. 
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7.2 CONTROL DE QUALITAT 

 
El Contractista controlarà la qualitat dels materials a emprar en els estintolaments i cimbres, 
d'acord a l'especificat al present Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en les 
Normes i Instruccions vigents. 

Si les cintres i atermenaments són de fusta serà vigent l'Apartat 2.10.3 del present Plec i si són 
metàl·liques el 2.13.2.2. 

 

 
8. ACERS I MATERIALS METÀL·LICS 

 
8.1 ACER EN ARMADURES 

 
8.1.1 Classificació i característiques 

 
L'acer a emprar en armadures estarà format per barres llises, barres corrugades o malles 
electrosoldades. 

L'acer ordinari per a armadura AE 45 L complirà les condicions de la Norma UNE 36 097 73 
(rodó llis per a formigó) i tots els acers d'armadures compliran les condicions de l'Article 9 de la 
"Instrucció per al Projecte i l'execució d'Obres de Formigó en Massa o Armat" (EHE-08) i les 
Normes de la Instrucció H.A 61 de l'"Institut Eduardo Torroja". 

Els acers de les dues classes seran apilats pel Contractista en parc adequat per a la seva 
conservació, classificats per tipus i diàmetres i de forma que sigui fàcil el recompte, pesada i 
manipulació en general. Es prendran totes les precaucions que els acers no estiguin exposats a 
l'oxidació ni es taquin de greix, lligants, olis o fang. 

 

8.1.2 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat al present Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i en la Instrucció EHE-08. 

Els controls de qualitat a realitzar seran els corresponents a un "Control a Nivell normal", (EHE-
08). 

A l'arribada a obra de cada partida es realitzarà una presa de mostres i sobre aquestes es 
procedirà a l'assaig de plegat, doblant els rodons cent vuitanta graus (180è) sobre un rodó de 
diàmetre doble i comprovant que no s'aprecien fissures ni pèls a la barra plegada. 

Totes les partides estaran degudament identificades i el Contractista presentarà un full 
d'assaigs, redactat pel Laboratori dependent de la factoria siderúrgica. La presentació de 
l'esmentat full o eximirà en cap cas de la realització de l'Assaig de Doblegat. 

Independentment d'això, la Direcció d’Obra determinarà les sèries d'assaigs necessaris per a la 
comprovació de les característiques anteriorment esmentades. Aquests assaigs seran abonats 
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pel Contractista, llevat d'en el cas que els seus resultats demostrin que no compleixen les 
Normes anteriors ressenyades. 

 

8.2 ACERS PER A EMBEGUTS 

 
8.2.1 Característiques 

 
Tots els materials seran de la millor qualitat i seran lliures de tota imperfecció, picadures, 
inclusió d'escòria, crostes de laminació, etc., que puguin danyar la resistència, durabilitat i 
aparença, i estaran d'acord amb els Plànols i Plecs General i Particular. 

Els elements d'acer que apareixen en els diferents embeguts seran de les següents qualitats: 

Xapes i Perfils Laminats: 

A 42 b 

A 52 d 

Perns d'ancoratge: 

A 42 b 

F 1120 

F 1130 

Femelles i volanderes: 

A 40 t 

A 50 t 

F 1150 

Canonades d'acer en murs – passamurs: 

ASTM-A-106  A-37b 

ASTM-A-53  A-42b 

ASTM-A-211 

 

8.2.2 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat de l'acer per a embeguts perquè s'ajusti a les 
característiques indicades en l'Apartat 2.13.2.1 del present Plec, al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i en les Normes i Instruccions assenyalades. 

El Contractista presentarà els resultats oficials d'anàlisis químiques sobre colada o productes 
pertanyents al mostreig de la producció a què correspongui la partida de subministrament, de 
no resultar possible la consecució d'aquestes dades, el Director d'Obra podrà exigir amb càrrec 
al Contractista la realització d'anàlisis químiques de determinació de proporcions de carboni, 
fòsfor i sofre. 
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El Contractista presentarà els resultats dels assaigs oficials de determinació de característiques 
mecàniques, pertanyents al mostreig de la producció a què correspongui la partida de 
subministrament, de no resultar possible la consecució d'aquestes dades, el Director d'Obra 
podrà exigir, amb càrrec al Contractista, la realització dels assaigs pertinents que es duran a 
terme d'acord amb el detallat en la Norma MV 102 1964 d'"Acers laminats per a estructures 
d'edificació". 

D'altra banda, la Direcció d'Obra determinarà els assaigs necessaris per a la comprovació de 
les característiques citades. Aquests assaigs seran abonats|adobats pel Contractista, en el cas 
que els seus resultats demostrin que no compleixen les Normes anteriorment ressenyades. 

 

8.3 ACER FORJAT 

 
8.3.1 Classificació i característiques 

 
Es defineix com a acer forjat el que ha sofert una modificació de la seva forma i de la seva 
estructura, mitjançant l'acció d'un treball mecànic de forja, realitzat a temperatura superior a la 
de recristal·lització. 

L'acer a emprar en peces forjades serà suau del tipus F-112, soldable únicament amb 
tècniques especials. 

Prèvia autorització del Director d'Obra, podrà utilitzar-se l'acer comú Siemens del tipus F-622, 
que és perfectament soldable. 

Els dos tipus d'acer ressenyats presentaran els següents percentatges d'impureses. 

Tipus  Carboni  Manganès  Silici  Sofre  Fòsfor  més Sofre  

F 112 0,20 - 0,30 0,40 - 0,70 0,15 - 0,30 0,00 - 0,04 0,00 - 0,04 0,20 

F 622 0,05 - 0,40 0,00 - 0,20 0,00 - 0,04 0,00 - 0,06 0,00 - 0,09 0,10 
 

Els tipus d'acer ressenyats presentaran les següents característiques mecàniques: 

Resistència 

TIPUS 

Límit elàstic 

característiques 

(kp/cm2) 

Allargament 

aparent de ruptura 

(kp/cm2) 

Resilienc. 
% 

Duresa Brinell 

(kp/cm2) 

F 112 4.800 - 5.500 3.000 - 3.500 24 - 18 135 - 160 

F 662 laminat 5.000 B 500 25-27 126 - 156 

F 622 4.600 B 500 18 - 13 114 - 143 

 
Totes les peces d'acer forjat que s'utilitzin en estructures hauran de ser recuites després de la 
forja. 
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8.3.2 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat de l'acer forjat perquè les seves característiques s'ajustin a 
l'assenyalat en l'Apartat 2.13.3.1 del present Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i en la Normativa Vigent. 

Es prestarà una especial cura a les dimensions de les peces d'acer forjat, podent la Direcció 
d'Obra rebutjar aquelles, que segons la seva opinió, no compleixin amb les dimensions 
requerides. 

 
8.4 ACER INOXIDABLE 

 
8.4.1 Característiques 

 
L'acer inoxidable a emprar en obra serà aliat al crom|cromo-níquel de cent quilograms (100 kg) 
del tipus F-123. 

Les peces d'acer inoxidable es marcaran amb senyals indelebles, per evitar confusions en la 
seva utilització. 

 Carboni   0,25 - 0,35%  

 Silici   10 - 0,35% 

 Manganès  0,40 - 0,70% 

 Níquel    2,75 - 3,25% 

 Crom   0,50 - 0,80% 

 Sofre   ≤ 0,04% 

 Fòsfor   ≤0,04% 

 
L'acer del tipus ressenyat presentarà les següents característiques mecàniques: 

Resistència 

TIPUS 

Límit elàstic 

característiques 

(kp/cm2) 

Allargament 

aparent de ruptura 

(kp/cm2) 

Resilienc. 
% 

Duresa Brinell 

(kp/cm2) 

Recuit 7.000 - 8.000 --- --- 200 - 300 

Temperat i 
revingut 

9.000 - 12.000 7.500 - 10.000 
12 - 7 
12 - 8 

250 - 370 

 

 
8.4.2 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat de l'acer inoxidable perquè les seves característiques 
s'ajustin a l'indicat en l'Apartat 2.13.4.1 del present Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i en la Normativa Vigent. 
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8.5 ACER EMMOTLLAT 

 
8.5.1 Característiques 

 
Es defineix com a acer modelat el de qualsevol classe, que rep forma abocant-lo en un motlle 
adequat quan el metall és encara líquid. 

L'acer emmotllat serà de constitució uniforme, de gra fi i homogeni, sense porus, i no 
presentarà esquerdes ni cap defecte a causa d'impureses. 

L'acer emmotllat que hagi d'utilitzar-se per a elements d'aparells de suport, complirà les 
següents condicions: 

La resistència característica serà superior a cinc mil cinc-cents quilograms per centímetre 
quadrat (5500 Kp/cm2). 

L'allargament de ruptura serà igual o superior al catorze per cent (14%). 

 

8.5.2 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat d'acer modelat perquè les seves característiques s'ajustin a 
l'indicat en l'Apartat 2.13.5.1 del present Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i 
en la Normativa Vigent. 

Quan el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars exigeixi la comprovació de l'absència de 
coqueres i de defectes interns, s'utilitzaran mètodes magnètics, ultrasònics o radiogràfics. La 
periodicitat dels assaigs serà, així mateix, fixada en el P.P.T.P. 
 

8.6 ACER EN ENTRAMATS METÀL·LICS 

 
8.6.1 Característiques 

 
L'acer per a entramats metàl·lics serà acer laminat que l'acer per a estructures metàl·liques 
definit en l'apartat 2.13.2.1 del present Plec de la mateixa qualitat. 

L'acer serà sotmès a un tractament contra l'oxidació. Aquest tractament, llevat d'indicació en un 
altre sentit pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o pel Director d'Obra, serà una 
galvanització per immersió a cop calent. 

 

8.6.2 Control de Qualitat 

 
El Contractista controlarà la qualitat de l'acer emprat en entramats metàl·lics perquè les seves 
característiques s'ajustin a l'indicat al present Plec, al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i en la Normativa Vigent. 

El Contractista presentarà els resultats oficials d'anàlisis químiques sobre colada de la 
producció a què correspongui la partida de subministrament, i dels assaigs de determinació de 
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característiques mecàniques pertanyents al mostreig de la producció que correspongui la 
partida. De no resultar possible la consecució d'aquestes dades, el Director d'Obra podrà exigir, 
amb càrrec al Contractista, la realització d'anàlisis químiques de determinació de proporcions 
de carboni, fòsfor i sofre, i d'assaigs mecànics pertinents que es duran a terme d'acord amb el 
detallat en la Norma MV 102. 

La Direcció d'Obra podrà ordenar, amb càrrec al Contractista, la realització d'assaigs mecànics 
sobre un entramat, amb la distància entre suports que estimi oportuna. Aquests assaigs podran 
ser suplerts pels assaigs realitzats en les mateixes condicions pel Fabricant. 

 

8.7 POSI FILATS PER LLIGAR 

 
8.7.1 Característiques 

 
Les armadures de lligall seran substituïdes pels lligalls de nus i filferros de cosit i es realitzaran 
amb filferros d'acer (no galvanitzats) d'1 mm de diàmetre. 

L'acer tindrà una resistència mínima a la ruptura a tracció de trenta-cinc (35) quilograms per 
mil·límetre quadrat i un allargament mínim de ruptura del 4%. 

 

8.7.2 Control de Qualitat 

 
Les característiques geomètriques es verificaran una vegada per cada lot de deu tones o 
fracció, admetent-ne toleràncies en el diàmetre de 0,1 mm. 

Els assaigs de tracció es realitzaran segons la Norma UNE 7194. El nombre d'assaigs serà 
d'un per cada lot de deu tones o fracció. 

Per cada lot de deu tones o fracció i per cada diàmetre es realitzarà un assaig de doblegat 
desdoblat en angle recte, segons la Norma UNE 7195. Es considerarà acceptable si el nombre 
de plegats obtinguts és igual o major que tres. 

 

8.8 ELÈCTRODES PER SOLDAR 

 
8.8.1 Condicions Generals 

 
Els elèctrodes a emprar en soldadura manual a l'arc elèctric seran adequats a les qualitats 
estructurals definides en el Projecte. 

Les condicions que han de satisfer els elèctrodes especials, així com les barnilles|varetes i 
fundents destinats a operacions de soldadura automàtica amb arc submergit, es fixaran al Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars en el qual, així mateix, s'assenyalaran els procediments 
de comprovació de les unions executades. 

Els elèctrodes s'hauran de preservar de la humitat, i en especial els de revestiment bàsic, els 
quals s'hauran d'emprar completament secs. 
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No s'empraran elèctrodes d'alta penetració en unions de força. 

Per soldar armadures d'acer corrugat, s'empraran exclusivament elèctrodes bàsics de baix 
contingut en hidrogen. 

 

8.8.2 Forma i dimensions 

 
La longitud i diàmetre dels elèctrodes seran donats per la següent taula|post, amb una 
tolerància del tres per cent (3%) en més o en menys, per al diàmetre, i de dos mil·límetres (2 
mm) en més o en menys, per a la longitud. 

Diàmetre de l'ànima (mm) 1,2   1,6   2   2,5   3,2   4   5   6   8   10 

Elèctrode senzill  15   22,5   35   35   25  ó  45 

Elèctrode amb subjecció en el centre 30   45   45   45 

 
En tota la longitud revestida, que serà igual a la total menys vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) 
(amb una tolerància de cinc mil·límetres (5 mm) en més o en menys), el revestiment haurà de 
tenir una secció uniforme i concèntrica amb l'ànima. 

La diferència entre la suma del diàmetre de l'ànima i de l'espessor màxima del revestiment, i la 
suma del diàmetre de l'ànima i de l'espessor mínima del revestiment, no haurà de ser superior 
al tres per cent (3%) de la primera. 

 

8.8.3 Característiques del material d'aportació 

 
La resistència a la tracció i la resistència del material d'aportació seran iguals o superiors als 
valors corresponents del metall base. 

S'ajustaran als límits mínims que s'indiquen a la taula següent: 

 

Resistència  
Qualitat de l'elèctrode 

característiques de ruptura 
(kp/cm2) 

Allargament 
(3%) 

Resiliència 
(kp/cm2) 

Intermèdia 
estructural 

4.400 22 - 26 5 - 7 

Estructural 
àcida 

4.400 26 7 

Estructural 
bàsica 

4.400 26 13 

Estructural 
orgànica 

4.400 22 - 26 7 - 9 

Estructural 
rutilo 

4.400 22 - 26 7 - 9 

Estructural 
titani 

4.400 22 - 26 7 - 9 
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Per a espessors de xapes superiors a 25 mm, s'empraran elèctrodes de recobriment bàsic. 

Igualment s'empraran elèctrodes de recobriment bàsic per soldar elements d'acer A-52. 

 

8.8.4 Control de Qualitat 

 
S'efectuaran assaigs de ruptura a tracció, d'allargament, resiliència i químics, d'acord amb la 
Norma UNE  14022. 

La quantitat d'assaigs serà d'un (1) per cada lot d'elèctrodes, definint com a tal: 

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

La quantitat d'elèctrodes d'un tipus i mida produïda en un període continu de 24 hores, sense 
excedir de 20 tones. 

 

 
9. GALVANITZATS PER INMERSION EN CALENT 

 
9.1 MATERIAL A EMPRAR 

 
Per a la galvanització a cop calent s'utilitzaran lingots de zenc brut de primera fusió, les 
característiques del qual responen a tal final|finalitat en la Norma UNE 37.302. 

 

9.2 CARACTERÍSTIQUES DE RECOBRIMENT 

 
9.2.1 Aspecte 

 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà discontinuïtat a la capa 
de zenc. 

En aquelles peces en les quals la cristal·lització de recobriment sigui visible a simple vista, es 
comprovarà que aquella presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

 

9.2.2 Adherència 

 
No es produirà cap despreniment en sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig d'adherència 
indicat en la Norma MLC-8.06a. 

9.2.3 Massa de zenc per unitat de superfície 

 
Realitzada la determinació d'acord amb l'indicat en la Norma MLC 8.06 a o Norma UNE 37.501, 
la quantitat de zenc dipositada per unitat de superfície serà com a mínim de sis-cents grams 
per metre quadrat (600 gr/m2), en doble exposició. 
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9.3 ESPESSOR DEL REVESTIMENT 

 
Mínim 80 (micres). 

 

9.4 CONTINUÏTAT DEL REVESTIMENT DE ZENC 

 
Realitzat l'assaig d'acord amb l'indicat en la Norma MLC 8.06ª o Norma UNE 7.183, el 
recobriment apareixerà continu i uniforme, i el metall base no es posarà en descobert en cap 
punt després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

 

9.5 PRESA DE MOSTRES 

 
La presa de mostres s'efectuarà d'acord amb la Norma ASTM A-444. 

 

 
10. ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 

 
10.1 PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT 

 
10.1.1 Definició 

 
Es defineixen com a peces prefabricades de formigó armat aquells elements constructius de 
formigó fabricats " in situ" o en taller que es col·loquen o munten una vegada forjats. Inclou les 
peces dels passos inferiors de carreteres i qualsevol altre element la prefabricació del qual hagi 
estat proposada pel Contractista i acceptada per la Direcció d'Obra. 

 

10.1.2 Característiques geomètriques i mecàniques 

 
Els elements prefabricats s'ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 
mecàniques especificades en els Plànols i Plec; si el Contractista pretén modificacions de 
qualsevol tipus, la seva proposta ha d'anar acompanyada de la justificació que les noves 
característiques compleixen, en condicions iguals o millors, la funció encomanada en el conjunt 
de l'obra a l'element que es tracti. L'aprovació per la Direcció d'Obra, en el seu cas, no allibera 
al Contractista de la responsabilitat que li correspon per la justificació presentada. 

En els casos en els quals el Contractista proposi la prefabricació d'elements que no estaven 
projectats com a tals, acompanyarà en la seva proposada descripció, plànols, càlculs i 
justificació que l'element prefabricat proposat compleix, en condicions iguals o millors que el no 
prefabricat projectat, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a l'element que es tracti. 
L'aprovació de la Direcció d'Obra, en el seu cas, no alliberarà el Contractista de la 
responsabilitat que li correspon en aquest sentit. 
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10.1.3 Materials 

 
Els materials a emprar en la fabricació dels elements prefabricats seran els següents: 

Formigó  HA 350 

Armadura AEH 500N 

i hauran de complir les condicions establertes al present Plec. 

 

10.1.4 Expedient de fabricació 

 
El Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció|Adreça d'Obra un expedient en 
el qual es recullin les característiques essencials dels elements a fabricar, materials a emprar, 
procés de fabricació, detalls de la instal·lació " in situ" o en taller, toleràncies i controls durant la 
fabricació, proves finals dels elements fabricats, precaucions durant el seu maneig, transport i 
emmagatzematge i prescripcions relatives al seu muntatge i acoblament a altres elements, tot 
això d'acord amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin per als elements en 
qüestió. 

L'aprovació per la Direcció d'Obra de la proposta del Contractista no implica l'acceptació dels 
elements prefabricats, que queda supeditada al resultat dels assaigs pertinents. 

 

10.1.5 Encofrats 

 
Els encofrats i els seus elements d'enllaç, compliran totes les condicions de resistència, 
indeformabilitat, estanquitat i llisor interior, perquè siguin complertes les toleràncies d'acabat 
que s'estableixin en aquest Plec. 

La Direcció d'Obra podrà ordenar la retirada dels elements d'encofrat que no compleixin 
aquests requisits. 

Els encofrats de fusta, s'empraran excepcionalment, llevat d'en els casos en els quals aquest 
material tingui el tractament previ necessari per assegurar la seva impermeabilitat, 
indeformabilitat, perfecte acabat de la superfície, i durabilitat. Els taulers de l'encofrat de fusta 
comuna hauran d'humitejar-se abans del formigonat, i estar muntats de manera que es permeti 
l'entumiment sense deformació. 

Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents, després d'haver fet proves, i 
l'hagi autoritzat la Direcció d'Obra. 

 

10.1.6 Formigonat de les peces 

 
Serà d'aplicació el que s'estableix en aquest Plec per a la posada|posta en obra del formigó, a 
les obres de formigó armat. 

La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió. 
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L'ocupació|ús de vibradors estarà subjecta a les normes sancionades per l'experiència. 

Si s'empren vibradors de superfície, es desplaçaran lentament, perquè reflueixi la lletada 
uniformement, quedant la superfície totalment humida. 

Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut. 

El formigonat per tongades, obliga a portar el vibrador fins i tot que la punta entre en la tongada 
subjacent. 

La distància entre punts de vibrat i la durada d'aquest en cada punt, s'han de determinar 
mitjançant assaigs, amb cada tipus de mescla i peça. Una humectació brillant a tota la 
superfície, pot indicar una compactació per vibrat suficient. És preferible molts punts de vibrat 
breu, a pocs de vibració prolongada. 

Si el vibrat es fa amb l'encofrat o motlle, els vibradors hauran de ser fermament subjectes i 
disposats de manera que el seu efecte s'estengui uniformement a tota la massa. 

Altres mètodes de compactació hauran d'estar avalats per experimentació suficient, abans 
d'aplicar-los a peces que vagin a ser emprades en obra. 

No s'establiran juntes de formigonat no previstes en els Plànols. Abans d'iniciar el formigonat 
d'una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar en la mateixa jornada. 

 

10.1.7 Curat 

 
El curat podrà realitzar-se amb vapor d'aigua, a pressió normal, i en tractament continu. 

Quan s'emprin mètodes de curat normal, es mantindran les peces protegides del sol i de 
corrents d'aire, havent d'estar les superfícies del formigó constantment humitejades. 

Quan s'empri vapor d'aigua en el curat, deurà prèviament haver-se justificat, davant de la 
Direcció d'Obra, el procés a seguir mitjançant assaigs que atenguin els següents aspectes: 

a) Període previ necessari de curat normal a l'aire, a temperatura ordinària. 

b) Temps necessari per incrementar la temperatura, des de l'ambienti a la màxima. 

c) Màxima temperatura que s'ha d'assolir. 

d) Període de temps que la peça ha d'estar a la màxima temperatura. 

e) Velocitat de refredament, des de la màxima temperatura fins a arribar a la temperatura 
ordinària. 

D'aquesta forma s'establirà el temps total que durarà el procés de curat. 

Si durant el procés de curat d'una peça, es produeix avaria a la instal•lació, haurà de repetir-se 
el procés complet, o aplicar el mètode normal de curat a l'aire, durant un període mínim de set 
(7) dies. 

Totes les peces curades al vapor hauran de tenir a més, un període addicional de curat normal 
de quatre (4) dies. 
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Durant el curat normal, es mantindran humides les superfícies del formigó, amb aigua que 
compleixi l'exigit en aquest Plec. 

Quan, després d'un procés complet de curat amb vapor, s'hagin assolit les resistències 
mínimes exigides pel transport, i abans d'iniciar-se aquest, la Direcció d'Obra podrà exigir la 
d'un líquid de curat de qualitat coneguda, si segons el seu parer és necessari. 

 

10.1.8 Desencofrat, provisió i transport a obra o d ins de la mateixa 

 
L'encofrat es retirarà sense produir sotracs o xocs a la peça. Simultàniament, es retiraran tots 
els elements auxiliars de l'encofrat. 

En totes les operacions de manipulació, transport, provisió i col•locació en obra, els elements 
prefabricats no estaran sotmesos en cap punt a tensions més desfavorables de les establertes 
com a límit en un càlcul justificatiu, que haurà de presentar el Contractista amb una antelació 
mínima de trenta (30) dies al de començament de la fabricació de les peces. 

Els punts de suspensió i suport de les peces prefabricades, durant les operacions de 
manipulació i transport, hauran de ser establerts tenint en compte l'indicat en el paràgraf 
anterior, i clarament assenyalats a les peces, i fins i tot disposar en elles dels ganxos o 
ancoratges, o altres dispositius, especialment dissenyats per a aquestes operacions de 
manipulació, provisió i transport. 

El Contractista, per a ús del seu personal, i a disposició de la Direcció|Adreça d'Obra, haurà de 
redactar instruccions concretes de maneig de les peces, per garantir que les operacions abans 
esmentades són realitzades correctament. 

 

10.1.9 Toleràncies geomètriques 

 
Les toleràncies geomètriques dels elements prefabricats (marcs o seccions en calaix) seran les 
següents: 

Secció interior de dimensions uniformes amb diferències màximes respecte a la secció tipus B 
1%. 

Longitud de cada tram +10 mm. 

Els fronts de cada tram tindran tots la seva superfície a menys de 2 cm del pla teòric que el 
limita. 

Les diferències que presentin les superfícies en recolzar una regla de dos metres, serà menor 
d'1 cm 

Les espessors no presentaran variacions respecte al nominal superiors al 10% en més i al 5% 
en menys, amb valors absoluts de 15 i 7 mm (quinze i set mil·límetres), respectivament. 

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

 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 2. Origen i característiques dels materials  47 

10.1.10 Control de Qualitat 

 
La Direcció d'Obra efectuarà els assaigs que consideri necessaris per comprovar que els 
elements prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Les peces 
deteriorades en els assaigs de caràcter no destructiu per no haver assolit les característiques 
previstes, seran de compte del Contractista. 

En els elements prefabricats (marcs o seccions en calaix) de gran mida, s'emportarà a efecte el 
següent control: 

Mostreig d'un element de cada deu fabricats, examinant toleràncies geomètriques, prenent 
mostres del formigó emprat per fer provetes i trencar-les a 7, 21 i 28 dies, i comparació amb 
assaigs de resistència no destructius. 

 

 
11. MATERIALS ELASTOMÈRICS 

 
Entren dins d'aquesta classificació els suports elàstics per a estructures, les làmines 
d'elastòmers sintètics i les cintes elàstiques per a impermeabilització de juntes. 

 

11.1 SUPORT ELÀSTIC PER A ESTRUCTURES 

 
11.1.1 Marca 

 
Seran de marca reconeguda i homologada. 

 

11.1.2 Qualitat i assaigs 

 
El material elàstic policloroprens (neoprens) constituent dels suports complirà les condicions 
següents: 

a) Haurà de presentar una bona resistència a l'acció de greixos, intempèrie, ozó 
atmosfèric i a les temperatures extremes a què hagi d'estar sotmès. 

b) La duresa, mesurada en graus Shore A, estarà compresa entre cinquanta graus i 
setanta graus (50è i 70è), amb una variació màxima entre elements d'una mateixa 
estructura de més menys cinc graus (5è) (Norma ASTM D2240). 

c) La resistència mínima a ruptura per tracció (ASTM D412) serà de cent setanta-cinc kg 
per centímetre quadrat (175 kg/cm2). 

d) L'allargament de ruptura en tant per cent (ASTM D412) serà del tres-cents per cent 
(300%) com a mínim. 

e) La resistència a l'esquinç, en proveta C (ASTM D624) serà de quaranta-cinc quilograms 
per centímetre (45 kg/cm) com a mínim. 
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f) En la mesura de rigidesa a baixa temperatura (ASTM D797), el Mòdul de Young a 40ºC 
tindrà com a màxim, un valor de set-cents quilograms per centímetre quadrat (700 
kg/cm2). 

g) En la prova d'envelliment per calor (ASTM D573) després de setanta (70) hores a cent 
graus centígrads (100è  C), les variacions de les característiques sofertes han d'estar 
limitades pels següents valors: 

i. Duresa    15è Shore A 

ii. Allargament de ruptura  40% màxim 

iii. Resistència a tracció  +15 kg/cm2 

 

11.1.3 Característiques i toleràncies 

 
En suports elàstics, serà preceptiu que portin incorporats xapes d'acer separant les diferents 
capes de l'elastòmer. L'espessor de cada una de les capes no serà mai superior a quinze 
mil·límetres (15 mm). 

No seran acceptats els suports constituïts per capes disposades simplement apilades. 

Les toleràncies de longitud, en el sentit del llarg o de l'ample, seran les següents: B 5 mm 

Les toleràncies d'espessor de cada capa elemental, o del conjunt de suport seran: 

Valor mig: Valor nominal B-0,5 mm. 

Valor en un punt qualsevol: Valor mig B-0,5 mm. 

Aquestes toleràncies es poden admetre en algun element aïllat però no són acumulables. 

 

11.1.4 Cèrcols d’acer 

 
Les plaques d'acer emprades als cèrcols dels suports elàstics tindran un límit elàstic mínim de 
dos mil quatre-cents quiloponds per centímetre quadrat (2.400 kp/cm2), i una càrrega de 
ruptura mínima de quatre mil dos-cents quiloponds per centímetre quadrat (4.200 kp/cm2). 

 

11.2 LÀMINES D'ELASTÒMERS SINTÈTICS 

 
Entre els tipus existents actualment al mercat, podem destacar els fabricats a base de: 

- Butilo 

- Cloroprens 

- PVC 

- Neoprè 
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- EPDM 

- P.T.E.F. (tefló) 

 

11.2.1 Unió de les làmines 

 
Les làmines han de ser d'una composició que permeti, per mitjans|medis senzills, una perfecta 
unió de les mateixes. 

Aquesta unió s'aconsegueix mitjançant adhesius especials que han de ser recomanats per les 
cases subministradores de les làmines. 

Les làmines de cautxú poden presentar-se vulcanitzades i no vulcanitzades. Les primeres 
tenen una major resistència mecànica i les espessors mínimes necessàries són de l'ordre d'un 
mil·límetre (1 mm). En canvi, tenen l'inconvenient de la seva dificultat en la unió de les peces. 

Les làmines de cautxú sense vulcanitzar necessiten majors espessors, com a mínim d'1,5 mm, 
però la seva soldadura entre làmina i làmina és molt més senzilla, oferint una total seguretat. 

 

11.2.2 Condicions Generals 

 
- Amplada: No menor de cinquanta centímetres (50 cm). 

- Longitud: No menor de cinc metres (5 m). 

 

11.3 CINTES ELÀSTIQUES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE JUNTES 

 
El material de les bandes elàstiques d'impermeabilització serà de clorur de polivinil, o producte 
equivalent. 

Les bandes de clorur de polivinil tindran l'amplada indicada en els Plànols, i aniran proveïdes 
d'un orifici en la seva part central, formant el lòbul extensible. Les condicions que han de 
complir són: 

La resistència a la ruptura a tracció serà com a mínim igual a cent vint quiloponds per 
centímetre quadrat (120 kp/cm2). 

L’allargament mínim en ruptura serà del dos-cents cinquanta per cent (250%). 

La banda haurà de resistir una temperatura de dos-cents graus centígrads (200è  C) durant 
quatre hores, sense que variïn les seves característiques anteriors i sense que doni mostres de 
clivellament. 

Seran d'aplicació les normes següents: 

- Envelliment artificial: UNEIX 53.159 

- Resistència a la tracció: UNEIX 53.064 
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La unió de les bandes es farà per soldadura. 

 

 
12. POLIESTIRÈ EXPANDIT 

 
El poliestirè expandit emprat en planxes, per a la realització de juntes, complirà les següents 
condicions: 

Les planxes no hauran de deformar-se ni trencar-se pel maneig ordinari a la intempèrie, tornar-
se trencadisses en temps fred, rebutjant-ne les que apareguin deteriorades.  

La tolerància en l'espessor de les planxes serà, en més o en menys, de dos mil·límetres (± 2 
mm). 

 

 
13. RESINES EPOXI 

 
13.1 DEFINICIÓ 

 
Les resines epoxi són productes obtinguts a partir del bisfenol A i l'epiclorhidrina, destinats a 
colades, recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionats, adhesius i altres 
aplicacions de consolidació de materials. 

 

13.2 MATERIALS 

 
Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i enduridor, a 
què poden incorporar-se agents modificadors tals com diluents, càrregues i altres, que tenen 
per objecte modificar les propietats físiques o químiques de l'esmentada formulació o abaratir-
la. 

 

13.3 TIPUS DE FORMULACIÓ 

 
En cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, tant 
l'ambienti com la de la superfície en la qual es realitza l'aplicació. El tipus de formulació a 
utilitzar i les seves característiques hauran de ser garantides pel fabricant. 

En les utilitzacions en les quals l'espessor de la capa de resina aplicada sigui superior a tres 
mil·límetres (3 mm), s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos. 

En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura de 
l'esquerda i del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb resina de 
ràpid curat. 
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13.4 EMMAGATZEMATGE I PREPARACIÓ 

 
Els components de la formulació s'hauran d'emmagatzemar a la temperatura indicada pel 
fabricant, almenys dotze hores (12 h) abans del seu ús. 

La mescla es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 l). 
L'enduridor s'afegirà gradualment a la resina durant el barrejat. 

Abans de procedir a la mescla dels components, haurà de conèixer-se exactament el període 
de fluïdesa, o "pot-life", de la mescla, període durant el qual pot utilitzar-se una formulació, no 
havent de barrejar-se quantitats l'aplicació de les quals requereixi un interval de temps superior 
a l'esmentat període. En general, no es barrejaran quantitats l'aplicació de les quals duri més 
d'una hora (1 h), ni el volum de les quals sigui superior a sis litres (6 l). No s'esgotaran 
excessivament els envasos que contenen la formulació, per evitar l'ús de resina o enduridor 
mal barrejats que es trobin a les parets dels mateixos. 

 

 
14. MORTERS EPOXI 

 
14.1 DEFINICIÓ 

 
Es defineixen els morters epoxi com la mescla d'àrids inerts i una formulació epoxi. 

 

14.2 MATERIALS 

 
14.2.1 Àrids 

 
Aquests àrids hauran de complir, com a mínim, les condicions exigides als àrids per a 
formigons recollides al present Plec. 

Els àrids hauran de ser secs i nets, i a la temperatura convenient dins del marge permès per a 
cada formulació. La mida màxima de l'àrid no excedirà d'un terç (1/3) de la profunditat 
mitjana|mitja del buit a omplir, ni contindrà partícules que passin pel sedàs 0,16 UNE. 

 

14.2.2 Formulació epoxi 

 
Veure Apartat 2.13. "Resines epoxi". 

 

14.3 DOSIFICACIÓ 

 
La proporció en pes àrid/resina, estarà compresa entre tres (3) i set (7). 

La proporció podrà variar segons la viscositat de la resina, la temperatura i restants condicions 
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en les quals es realitzi la mescla. 

 

14.4 FABRICACIÓ 

 
La mescla podrà realitzar-se manualment o mecànicament. Primerament, es barrejaran els 
components de la resina i, a continuació, s'afegirà gradualment l'àrid fi. 

 

 
15. IMPRIMACIONS 

 
15.1 IMPRIMACIÓ PER A GALVANITZACIONS I METALLS NO FERRIS 

 
Imprimació reactiva "wash primer", a base de resines de butiral-polivinil, amb pigments de 
tetraosicromato de zenc, al mig aigua alcohol, catalitzat en el moment de la seva aplicació, amb 
àcid fosfòric al mig aigua alcohol. Farà de pont d'adherència, entre el metall, la capa posterior. 

La mescla de la part pigmentada i el catalitzador fosfòric es realitzarà en el moment de la seva 
aplicació, amb la proporció especificada pel fabricant. Vindrà en envàs adequat per a la seva 
protecció, en el qual s'especificarà: 

- Instruccions d'ús 

- Proporció de la barreja|mescla 

- Permanència vàlida de la barreja|mescla 

- Temps màxim de permanència a l'aire sense rexiular 

- Temps d'assecatge 

- Aspecte de la pel·lícula seca 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Capacitat de l'envàs en litres i kg 

- Rendiment teòric en m2/litro 

- Segell del fabricant 

i complirà les Normes UNE  49307 i 48086 

 

15.2 IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA 

 
Imprimació composta d'un vehicle adequat i pigment o barreja de pigments anticorrosius com a 
minio de plom o cromat de zenc. Segons el vehicle utilitzat, es consideren els següents tipus 
d'imprimació: 

 A l'oli, grassa o sintètica 
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 Especial 

Suportarà l'acció dels agents atmosfèrics per rebre sobre ell una capa posterior d'acabat, 
aplicada no més tard de 30 dies en climes marins o agressius i de 90 dies en climes normals. 

Vindrà en envàs adequat per a la seva protecció, en el qual s'especificarà: 

- Instruccions d'ús 

- Temps màxim de permanència a l'aire sense repintar 

- Aspecte de la pel·lícula seca 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Capacitat de l'envàs en litres i kg. 

- Rendiment teòric en m2/litro 

- Segell del fabricant 

i complirà la Norma UNE 49307. 

 

 
16. APUNTALAMENTS 

 
Es defineix com a apuntalament la construcció provisional de fusta o metàl·lica per a sostenir, 
per mitjà de puntals, el terreny excavat a les fonamentacions d'obres existents. 

 

16.1 FUSTA 

 
La fusta per a apuntalament complirà l'establert a l'article 2.10 d'aquest Plec. 

 

16.2 ACER 

 
Les xapes i perfils emprats en la construcció d'apuntalaments compliran les condicions 
establertes a l'Article 2.13 d'aquest Plec. 

 

16.3 ALTRES MATERIALS 

 
La Direcció d'Obra determinarà les prescripcions que hauran de complir els materials diferents 
dels assenyalats en els Apartats anteriors. 
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16.4 CONTROL DE QUALITAT 

 
Els materials hauran de complir les condicions establertes a cada un dels apartats anteriorment 
esmentats. 

 

 
17. ALTRES MATERIALS 

 
Els materials les característiques dels quals no estiguin especificades en aquest Plec ni en les 
disposicions enumerades en l'Apartat 1.3, compliran les prescripcions dels Plecs, Instruccions o 
Normes, aprovades amb caràcter oficial, en els casos en els quals els esmentats documents 
siguin aplicables. En tot cas s'exigiran mostres, assaigs i certificats de garantia per a la seva 
aprovació per la Direcció d'Obra. 

La Direcció d'Obra podrà rebutjar els esmentats materials si no compleixen, segons el seu 
parer, les condicions exigibles per aconseguir degudament l'objecte que motivarà la seva 
utilització, i sense que el Contractista tingui dret, en tal cas, a cap reclamació. 

 

 
18. CANONADES DE PVC. POLICLORUR DE VINIL NO PLASTI FICAT 

 
18.1 CONDICIONS GENERALS 

 
Les canonades de PVC, sense pressió, s'ajustaran a les prescripcions de les normes. 

UNE 53.144 " Accessoris injectats de PVC per a evacuació d'aigües pluvials i residuals, per a 
unió amb adhesius i/o junta elàstica. Característiques i mètodes d'assaig". 

UNE 53.332 " Tubs de PVC per a xarxes de sanejament horitzontal. Característiques i mètodes 
d'assaig". 

UNE 53.114 " Tubs i accessoris de PVC per a unió amb adhesiu i/o junta elàstica, utilitzats per 
a evacuació d'aigües pluvials i residuals". 

S'utilitzaran, exclusivament, unions mitjançant junta elàstica. 

 

18.2 CONTROL DE QUALITAT 

 
Llevat del que indiqui el P.P.T.G., el Control de Qualitat es durà a terme mitjançant la realització 
dels assaigs previstos en els apartats 4. i 9.10 del P.P.T.G. per a Canonades de Sanejament, 
de Setembre del 86, sobre un tub per cada lot que suposi 500 metres lineals de canonada o 
fracció, per cada diàmetre. 

Si el tub assajat no supera els assaigs esmentats serà rebutjat tot el lot, sense perjudici que el 
Director d'Obra, al seu criteri, pugui acceptar la reclassificació dels tubs corresponents en una 
categoria inferior, concorde amb els resultats d'assaig. 
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19. CANONADES DE POLIETILÈ 

 
19.1 CONDICIONS GENERALS 

 
Les canonades de polietilè s'ajustaran a les condicions recollides en les següents normes: 

a) Conduccions a pressió. 

UNE 53.131 "Tubs de polietilè per a conduccions és d'aigua a pressió. Característiques i 
mètodes d'assaig". 

UNE 53.3332 " Tubs de PE de mitja i alta densitat per a xarxes subterrànies de distribució de 
combustibles gasosos". 

UNE 53.394 " Codis de bona pràctica per a tubs de PE per a conducció d'aigua a pressió". 

b) Conduccions sense pressió. 

UNEIX 53.365 " Tubs i accessoris de PE d'alta densitat per a canalitzacions subterrànies, 
enterrades o no, i empleades per a l'evacuació de desguàs. Característiques i mètodes 
d'assaig". 

 

19.2 CONTROL DE QUALITAT 

 
El Control de Qualitat aplicable a les canonades de polietilè es defineix al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

 

 
20. MATERIALS QUE NO COMPLEIXEN LES ESPECIFICACIONS  

 
Quan els materials no satisfacin el que per a cada un en particular determina aquest Plec, el 
Contractista s'atindrà al que determini el Director d'Obra, conforme al previst en els apartats 
següents. 

 

20.1 MATERIALS COL·LOCATS EN OBRA (O SEMIELABORATS)  

 
Si alguns materials col·locats ja en obra o semielaborats no compleixen amb les 
especificacions corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista, indicant si les 
esmentades unitats d'obra poden ser acceptables, encara que defectuoses, d'acord amb la 
rebaixa que es determini. 

El Contractista podrà a tota hora retirar o demolir, a la seva costa, les esmentades unitats 
d'obra, sempre dins dels terminis fixats al contracte, si no està tal com amb la rebaixa 
determinada. 
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20.2 MATERIALS APLEGATS 

 
Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho 
notificarà al Contractista, concedint-se a aquest un termini de vuit (8) dies per a la seva 
retirada. Si passat l'esmentat termini, els materials no haguessin estat retirats, el Director 
d'Obra pot ordenar a tercers seu retirada a compte del Contractista, descomptant les despeses 
hagudes de la primera certificació que es realitzi. 

 

 

 

Barcelona, abril de 2014 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Alberto Costa Sanz 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 



 

Capítol 3. Definició, execució,  

amidament i abonament de les obres  



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 1 

CAPÍTOL 3. - DEFINICIÓ, EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES 

OBRES 

1. CONDICIONS GENERALS ................................................................................................... 6 

1.1 REPLANTEIG .............................................................................................................. 6 

1.1.1 Elements que es lliuraran al Contractista ....................................................... 6 

1.1.2 Pla de Replanteig ........................................................................................... 6 

1.1.3 Replanteig i anivellament de punts d'alineacions principals .......................... 6 

1.1.4 Replanteig i anivellament dels restants eixos i obres de fàbrica.................... 7 

1.1.5 Comprovació del replanteig ............................................................................ 7 

1.1.6 Responsabilitat del Replanteig ....................................................................... 7 

1.2 CONSIDERACIONS PRÈVIES A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES............................... 7 

1.2.1 Termini d'execució de les obres ..................................................................... 7 

1.2.2 Programa de Treballs ..................................................................................... 8 

1.2.3 Data d'inici de les obres.................................................................................. 8 

1.2.4 Examen de les propietats afectades per les obres ........................................ 8 

1.2.5 Serveis públics afectats .................................................................................. 9 

1.2.6 Permisos i Llicències ...................................................................................... 9 

1.2.7 Tanca de terrenys i accessos provisionals a propietats ................................. 9 

1.2.8 Reclamacions de tercers .............................................................................. 10 

1.2.9 Oficines de l'Administració ........................................................................... 10 

1.2.10 Enderrocs i productes de préstecs. Lloguer de pedreres ............................ 10 

1.3 ACCÉS A LES OBRES I ÚS PROVISIONALS .......................................................... 11 

1.3.1 Construcció d'accessos ................................................................................ 11 

1.3.2 Conservació i ús ........................................................................................... 12 

1.3.3 Ocupació temporal de terrenys per a la construcció de camins d'accessos a 

les obres ....................................................................................................... 12 

1.4 INSTAL·LACIONS, MITJANSI OBRES AUXILIARS ................................................. 12 

1.4.1 Projecte d'instal·lacions i obres auxiliars ...................................................... 12 

1.4.2 Instal·lació de provisions .............................................................................. 12 

1.4.3 Retirada d'instal·lacions i obres auxiliars ..................................................... 12 

1.5 EXECUCIÓ DE LES OBRES ..................................................................................... 13 

1.5.1 Equips i maquinària ...................................................................................... 13 

1.5.2 Senyalització i abalisament de les obres ..................................................... 13 

1.5.3 Cartells i anuncis .......................................................................................... 13 

1.5.4 Condicions de seguretat en el treball ........................................................... 14 

1.5.5 Control de soroll i vibracions ........................................................................ 14 

1.5.6 Compressors mòbils i eines pneumàtiques .................................................. 14 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 2 

1.5.7 Treballs nocturns .......................................................................................... 15 

1.5.8 Inspecció de les obres .................................................................................. 15 

1.5.9 Assaigs i Control de Qualitat ........................................................................ 15 

1.5.10 Modificacions d'obra ..................................................................................... 15 

1.5.11 Emergències ................................................................................................. 16 

1.6 ABONAMENT DE LES OBRES ................................................................................. 16 

1.6.1 Certificacions ................................................................................................ 16 

1.6.2 Preus d'aplicació ........................................................................................... 17 

1.6.3 Partides alçades ........................................................................................... 18 

1.6.4 Abonament d'obres no previstes. Preus contradictoris ................................ 19 

1.6.5 Treballs per Administració ............................................................................ 19 

1.6.6 Treballs no autoritzats i treballs defectuosos ............................................... 20 

1.6.7 Abonament de materials apilats ................................................................... 20 

1.6.8 Revisió de preus ........................................................................................... 21 

1.6.9 Despeses per compte del Contractista ........................................................ 21 

1.7 RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES ............................................................. 21 

1.7.1 Projecte de liquidació ................................................................................... 21 

1.7.2 Recepció provisional de les obres ................................................................ 22 

1.7.3 Període de garantia. Responsabilitat del Contractista ................................. 22 

1.7.4 Recepció definitiva de les obres ................................................................... 22 

2. DEMOLICIONS .................................................................................................................... 22 

2.1 DEMOLICIÓ D'OBRA DE FÀBRICA DE QUALSEVOL TIPUS .................................. 22 

2.1.1 Definició ........................................................................................................ 22 

2.1.2 Execució de les obres .................................................................................. 23 

2.1.3 Mesurament i abonament ............................................................................. 23 

2.2 DEMOLICIÓ I RETIRADA D'ALTRES INSTAL·LACIONS O SERVEIS .................... 23 

2.2.1 Definició ........................................................................................................ 23 

2.2.2 Execució de les Obres .................................................................................. 23 

2.2.3 Mesurament i abonament ............................................................................. 24 

2.3 ENDERROCS I ABOCADORS .................................................................................. 24 

2.4 CÀRREGA, TRANSPORT I ABOCAMENT DE PRODUCTES PROCEDENTS 

D'EXCAVACIONS I/O DEMOLICIONS ..................................................................... 24 

2.4.1 Definició i classificació .................................................................................. 24 

2.4.2 Execució ....................................................................................................... 24 

2.4.3 Mesurament i abonament ............................................................................. 24 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 3 

3. FONAMENTACIONS PROFUNDES ................................................................................... 25 

3.1 FONAMENTACIÓ PER PILOTS AMB CAMISA PERDUDA ...................................... 25 

3.1.1 Definició ........................................................................................................ 25 

3.1.2 Condicionants generals ................................................................................ 26 

3.1.3 Condicions del procés d’execució ................................................................ 27 

3.1.4 Pintura per a puntal metàl·lic ........................................................................ 31 

3.1.5 Mesurament i abonament ............................................................................. 32 

4. ENCOFRATS ....................................................................................................................... 33 

4.1 ENCOFRAT I DESENCOFRAT D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ......................... 33 

4.1.1 Definició ........................................................................................................ 33 

4.1.2 Execució d'obra ............................................................................................ 33 

4.2 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 35 

5. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT ................................................................... 35 

5.1 CONDICIONS GENERALS ....................................................................................... 35 

5.1.1 Transport ...................................................................................................... 35 

5.1.2 Execució de les obres .................................................................................. 35 

5.1.3 Formigonat en condicions climatològiques desfavorables ........................... 39 

5.2 FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES .................................................................. 39 

5.2.1 Murs .............................................................................................................. 39 

5.2.2 Bigues, pilars, sabates i plaques .................................................................. 39 

5.2.3 Tolerància ..................................................................................................... 40 

5.3 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 40 

6. ACER ................................................................................................................................... 40 

6.1 ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN OBRES DE FORMIGÓ ............................... 40 

6.1.1 Armadures per a formigó armat.................................................................... 40 

6.1.2 Mesurament i abonament de les armadures d'obres de formigó armat ....... 41 

7. ALBAÑILERIA I SOLADOS ................................................................................................. 42 

7.1 MORTERS ................................................................................................................. 42 

7.1.1 Fabricació i ocupació .................................................................................... 42 

7.1.2 Característiques generals ............................................................................. 42 

7.1.3 Mesurament i abonament ............................................................................. 43 

8. JUNTES D'ESTANQUITAT I CONSTRUCCIÓ ................................................................... 43 

8.1 JUNTES D'ESTANQUITAT ....................................................................................... 43 

8.1.1 Definició ........................................................................................................ 43 

8.1.2 Materials ....................................................................................................... 43 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 4 

8.1.3 Característiques generals ............................................................................. 43 

8.1.4 Execució ....................................................................................................... 43 

8.1.5 Mesurament i abonament ............................................................................. 44 

8.2 JUNTES DE CONSTRUCCIÓ ................................................................................... 44 

8.2.1 Execució ....................................................................................................... 44 

8.2.2 Mesurament i abonament ............................................................................. 44 

9. MORTER EPOXI ................................................................................................................. 45 

9.1 DEFINICIÓ ................................................................................................................ 45 

9.2 MATERIALS .............................................................................................................. 45 

9.3 CARACTERÍSTIQUES GENERALS ......................................................................... 45 

9.4 EXECUCIÓ ................................................................................................................ 45 

9.5 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 45 

10. SUPORTS DE NEOPRÈ ARMAT ....................................................................................... 46 

10.1 DEFINICIÓ ................................................................................................................ 46 

10.2 CARACTERÍSTIQUES .............................................................................................. 46 

10.3 EXECUCIÓ ................................................................................................................ 47 

10.4 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 47 

11. LLOSES PER A ENCOFRAT PERDUT. ............................................................................. 47 

11.1 DEFINICIÓ ................................................................................................................ 47 

11.2 CARACTERISITICAS ................................................................................................ 47 

11.3 CONTROL DE RECEPCION ..................................................................................... 48 

11.4 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 48 

12. BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ....................................................................... 48 

12.1 DEFINICIÓ ................................................................................................................ 48 

12.2 CONDICIONS GENERALS ....................................................................................... 48 

12.3 EMMAGATZEMAMENT ............................................................................................ 49 

12.4 RECEPCIÓ ................................................................................................................ 49 

12.5 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 49 

13. MUNTATGE D'ELEMENTS PREFABRICATS .................................................................... 49 

13.1 DEFINICIÓ ................................................................................................................ 49 

13.2 EXECUCIÓ ................................................................................................................ 50 

13.3 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 50 

13.4 DEFINICIÓ ................................................................................................................ 51 

13.5 PRESCRIPCIONS GENERALS ................................................................................ 51 

 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 5 

13.6 EXECUCIÓ ................................................................................................................ 51 

13.7 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 52 

14. ARQUETES ......................................................................................................................... 52 

14.1 DEFINICIÓ ................................................................................................................ 52 

14.2 MATERIALS .............................................................................................................. 52 

14.3 EXECUCIÓ DE LES OBRES ..................................................................................... 53 

14.4 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 53 

15. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC ................................................................ 53 

15.1 MATERIALS .............................................................................................................. 53 

15.2 MESURAMENT I ABONAMENT ............................................................................... 54 

16. UNITATS NO ESPECIFICADES ......................................................................................... 55 

  



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 6 

CAPÍTOL 3. - DEFINICIÓ, EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES 

OBRES 

 
1. CONDICIONS GENERALS 

 
1.1 REPLANTEIG 

 
Com a acte inicial dels treballs, la Direcció d'Obra i el Contractista comprovaran i inventariaran 
les Bases de Replanteig que han servit de suport per a la realització del Projecte. Serà 
necessari dur a terme aquest replanteig de tots els elements vistos, dels forjats superiors com 
els elements ocults, elements estructurals situats sota forjats inferiors. 

Un cop realitzat l’esmentat aixecament es procedirà a la comprovació de la informació facilitada 
a projecte, i en cas de ser necessari al replanteig dels elements afectats. 

 

1.1.1 Elements que es lliuraran al Contractista 

 
Mitjançant una acta de reconeixement, el Contractista donarà per rebudes les Bases de 
Replanteig que s'hagi trobat en condicions satisfactòries de conservació. A partir d'aquest 
moment serà responsabilitat del Contractista la conservació i manteniment de les Bases 
degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris. 

 

1.1.2 Pla de Replanteig 

 
El Contractista, partint de la informació del Projecte i fites de replanteig o conservats, elaborarà 
un Pla de Replanteig que inclogui la comprovació de les coordenades de les fites existents i la 
seva cota d'elevació, col·locació i assignació de coordenades i cota d'elevació de les bases 
complementàries i programa de replantejo i anivellament de punts d'alineacions principals, 
secundàries i obres de fàbrica. 

Aquest programa serà lliurat a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació i per a la i inspecció i 
comprovació dels treballs de replanteig. 

 

1.1.3 Replanteig i anivellament de punts d'alineaci ons principals 

 
El Contractista procedirà al replanteig i estaquillat dels punts característics de les alineacions 
principals partint de les bases de replantejo comprovades i aprovades per la Direcció d'Obra 
com a vàlides per a l'execució dels treballs. 

Així mateix executarà els treballs d'anivellament necessaris per assignar la corresponent cota 
d'elevació als punts característics. 

La ubicació dels punts característics es realitzarà de manera que pugui conservar-se, dins del 
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possible, en situació segura durant el desenvolupament dels treballs. 

 

1.1.4 Replanteig i anivellament dels restants eixos  i obres de fàbrica. 

 
El Contractista situarà i construirà els punts fixos o auxiliars necessaris per als successius 
replanteigs de detall dels restants eixos i obres de fàbrica. 
 

1.1.5 Comprovació del replanteig 

 
La Direcció d'Obra comprovarà el replanteig realitzat pel Contractista incloent com a mínim l'eix 
principal dels diversos trams d'obra i de les obres de fàbrica així com els punts fixos o auxiliars 
necessaris per als successius replanteigs de detall. 

El Contractista transcriurà i el Director d'Obra autoritzarà amb la seva firma el text de l'Acta de 
Comprovació del Replanteig i el Llibre d'Ordres. 

Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran en un annex a l'Acta. 

 

1.1.6 Responsabilitat del Replanteig 

 
Serà responsabilitat del Contractista la realització dels treballs inclosos en el Pla de Replanteig 
així com tots els treballs de Topografia precisos per a l'execució de les obres i conservació i 
reposició de fites, excloent-se els treballs de comprovació realitzats per la Direcció d'Obra. 

Els treballs responsabilitat del Contractista anteriorment esmentats, seran a la seva costa, i per 
tant, es consideraran repercutits en els corresponents preus unitaris d'adjudicació. 

 

1.2 CONSIDERACIONS PRÈVIES A L'EXECUCIÓ DE LES OBRE S 

 
1.2.1 Termini d'execució de les obres 

 
Les obres a què es refereix el present Plec de Prescripcions Tècniques Generals hauran de 
quedar acabades en el termini que s'assenyala en les condicions de la licitació per a l'execució 
per contracte, o en el termini que el Contractista hagués ofert en ocasió de l'esmentada licitació 
i acceptés el contracte subsegüent. Lo anteriorment indicat és així mateix aplicable per als 
terminis parcials si així s'haguessin fet constar. 

Tot termini compromès comença al principi del dia següent al de la firma de l'Acta de 
Comprovació del Replanteig o del fet que serveixi de punt de partida a l'esmentat termini. Quan 
el termini es fixi en dies, aquests seran naturals, i l'últim es computarà com a enter. 

Quan el termini es fixi en mesos, s'explicarà de data a data, llevat que s'especifiqui, que mes 
del Calendari es tracta. Si no hi ha la data corresponent en el que es finalitzi el termini, aquest 
acaba l'últim dia d'aquell mes. 
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1.2.2 Programa de Treballs 

 
El Contractista està obligat a presentar un Programa de Treballs d'acord amb el que s'indiqui 
respecte al termini i forma als Plecs de Licitació, o en el seu defecte, a l'annex del Pla d'Obra 
de la Petició d'Oferta. 

Aquest programa haurà d'estar àmpliament raonat i justificat, tenint-se en compte les 
interferències amb instal·lacions i conduccions existents, els terminis d'arribada a l'obra de 
materials i mitjans auxiliars i a la interdependència de les diferents operacions, així com la 
incidència que sobre el seu desenvolupament hagin de tenir les circumstàncies 
climatològiques, estaciona'ls, el moviment de personal i quantes de caràcter general siguin 
estimables segons càlculs estadístics de probabilitats, sent d'obligat ajust amb el termini fixat 
en la licitació o amb el menor ofertat pel Contractista, si fos aquest el cas, encara en la línia 
d'apreciació més pessimista. 

Una vegada aprovat per la Direcció d'Obra, el Programa de Treball servirà de base, en el seu 
cas, per a l'aplicació dels articles cent trenta-set (137) a cent quaranta-un (141), ambdós 
inclusivament, del Reglament General de Contractació de l'Estat, de 25 de Novembre de 1975. 

La Direcció d'Obra i el Contractista revisaran conjuntament i com a mínim una vegada al mes, 
la progressió real dels treballs contractats i els programes parcials a realitzar en el període 
següent, sense que aquestes revisions eximeixin el Contractista de la seva responsabilitat 
respecte dels terminis estipulats en l'adjudicació. 

La maquinària i mitjans auxiliars de tota classe que figuren en el Programa de Treball seran a 
efectes indicatius, però el Contractista està obligat a mantenir en obra i en servei quants 
mitjans siguin precisos per al compliment dels objectius intermedis i finals o per a la correcció 
oportuna dels desajusts que poguessin produir-se respecte a les previsions, tot això en ordre a 
l'exacte compliment del termini total i dels parcials contractats per a la realització de les obres. 

Les demores que produïssin en la correcció dels defectes que pogués tenir el Programa de 
Treball proposat pel Contractista, no seran tingudes en compte com a augment del termini 
concedit per realitzar les obres, per la qual cosa el Contractista queda obligat sempre a fer les 
seves previsions i la consegüent ocupació de mitjans de manera que no s'alteri el compliment 
del programa. 

 

1.2.3 Data d'inici de les obres 

 
Serà aquella que consti en la notificació d'adjudicació i respecte a de ella es comptaran tant els 
terminis parcials com el termini total d'execució dels treballs. 
 

1.2.4 Examen de les propietats afectades per les ob res 

 
És obligació del Contractista la recopilació d'informació adequada sobre l'estat de les propietats 
que poguessin ser per les obres abans del començament de les mateixes. 

El Contractista informarà el Director d'Obra de la incidència dels sistemes constructius en les 
propietats pròximes. 
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El Director d'Obra, d'acord amb els propietaris, presentarà el mètode de recopilació de la 
informació sobre l'estat de les propietats podent exigir l'aixecament d'Actes notarials o 
qualsevol altra providència que jutgi necessària. 

Abans del començament dels treballs, el Contractista presentarà al Director d'Obra un informe 
degudament documentat sobre l'estat actual de les propietats i terrenys, d'acord amb els 
apartats anteriors. 

 

1.2.5 Serveis públics afectats 

 
La situació dels serveis i propietats que s'indiqui en els plànols s'ha de considerar com a 
orientativa no garantint-se la total exactitud d'aquestes dades. Tampoc no es pot garantir que 
no existeixin altres serveis i propietats que no hagin pogut ser detectats. 

Abans del començament dels treballs el Contractista consultarà els afectats sobre la situació 
exacta dels serveis existents i adoptarà sistemes de construcció que evitin danys. 

El Contractista prendrà mesures per a la desviació o retirada dels serveis que pugui exigir la 
seva pròpia conveniència o mètode constructiu. 

En aquest cas requerirà prèviament l'aprovació de l'afectat i del Director d'Obra. 

Si es trobés algun servei no assenyalat en el Projecte, el Contractista ho notificarà 
immediatament, i per escrit, al Director de l'Obra. 

El Programa de Treball aprovat i en vigor subministra al Director d'Obra la informació 
necessària per organitzar totes les desviacions o retirades de serveis previstos en el Projecte 
en el moment adequat per a la realització de les obres. 

 

1.2.6 Permisos i Llicències 

 
La Propietat gestionarà l'obtenció dels Permisos i Llicències tant Municipals com d'altres 
Organismes i que siguin necessaris per a la realització de les Obres. 
 

1.2.7 Tanca de terrenys i accessos provisionals a p ropietats 

 
Tan aviat com el Contractista prengui possessió dels terrenys, procedirà a la seva tanca, si així 
estigués previst en el Projecte o ho exigís la Direcció d'Obra. El Contractista inspeccionarà i 
mantindrà l'estat de la tanca i corregirà els defectes i deterioraments amb la màxima rapidesa. 
Es mantindrà la tanca dels terrenys fins que s'acabin els treballs a la zona afectada. 

Abans de tallar l'accés a una propietat, el Contractista, prèvia aprovació del Director d'Obra, 
informarà amb quinze dies d'anticipació els afectats, i proveirà un accés alternatiu. 

El Contractista executarà accessos provisionals que determini el Director d'Obra a les 
propietats adjacents a l'obra i l'accés dels quals sigui afectat pels treballs o tanques 
provisionals. 
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Les tanques, accessos provisionals i reposicions necessàries no seran objecte d'abonament 
independent i per tant són per compte del Contractista. 

 

1.2.8 Reclamacions de tercers 

 
Totes les reclamacions per danys que rebi el Contractista seran notificades per escrit i sense 
demora al Director d'Obra. 

Un intercanvi d'informació similar s'efectuarà de les queixes rebudes per escrit. 

El Contractista notificarà el Director d'Obra per escrit i sense demora de qualsevol accident o 
dany que es produeixi en l'execució dels treballs. 

El Contractista prendrà les precaucions necessàries per evitar qualsevol classe de dany a 
tercers, i atendrà, a la major brevetat les reclamacions de propietaris i afectats que siguin 
acceptades pel Director d'Obra. 

En el cas que es produïssin danys a tercers, el Contractista n'informarà el Director d'Obra i els 
afectats. El Contractista reposarà el bé a la seva situació original amb la màxima rapidesa, 
especialment si es tracta d'un servei públic fonamental o si hi ha riscs importants. 

 

1.2.9 Oficines de l'Administració 

 
El Contractista subministrarà una oficina en obra per a ús exclusiu dels serveis tècnics de la 
Direcció d'Obra. 

Aquestes instal·lacions estaran construïdes i equipades amb els serveis d'aigua, llum i telèfon 
connectats de manera que estiguin disponibles per a la seva ocupació i ús als 30 dies de la 
data de començament dels treballs. 

El Contractista subministrarà calefacció, llum i netedat fins a l'acabament dels treballs. 

El telèfon d'aquestes oficines serà totalment independent, de manera que asseguri totalment la 
seva privacitat. 

El cost corresponent serà a càrrec del Contractista i s'entendrà repercutit en els corresponents 
preus unitaris. 

 

1.2.10 Enderrocs i productes de préstecs. Lloguer d e pedreres 

 
El Contractista, sota la seva única responsabilitat i risc, elegirà els llocs apropiats per a 
l'extracció i abocament de materials naturals que requereixi l'execució de les obres, i es farà 
càrrec de les despeses per cànon d'abocament o lloguer de préstecs i pedreres. 

La Direcció d'Obra podrà determinar que els materials procedents de l'excavació siguin abocats 
i estesos en terrenys de la seva propietat compresos en un radi màxim de 3 km, mesurats des 
del lloc d'excavació sense que això sigui motiu de revisió del preu contractat. 
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El Director d'Obra disposarà d'un mes de termini per acceptar o refusar els llocs d'extracció i 
abocament proposats pel Contractista. Aquest termini s'explicarà a partir del moment en què el 
Contractista notifiqui els enderrocs, préstecs i/o pedreres que es proposa utilitzar i del qual pel 
seu compte i risc, sondatges realitzats prou profunds, hagi lliurat les mostres del material 
sol·licitades pel Director d'Obra per apreciar la qualitat dels materials proposats pel Contractista 
per al cas de pedreres i préstecs. 

L'acceptació per part del Director d'Obra del lloc d'extracció i abocament no limita la 
responsabilitat del Contractista, tant referent a la qualitat dels materials, com al volum 
explotable del jaciment i a l'obtenció de les corresponents llicències i permisos. 

 

El Contractista ve obligat a eliminar, la seva costa, els materials de qualitat inferior a l'exigida 
que apareguin durant els treballs d'explotació de la pedrera, gravera o dipòsit prèviament 
autoritzat. 

Si durant el curs de l'explotació, els materials deixen de complir les condicions de qualitat 
requerides, o si el volum o la producció resultessin insuficients per haver augmentat la 
proporció de material no aprofitable, el Contractista, al seu càrrec, s'haurà de procurar un altre 
lloc d'extracció, seguint les normes donades en els paràgrafs anteriors i sense que el canvi de 
jaciment natural li doni opció a exigir cap indemnització. 

El Contractista podrà utilitzar, a les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de 
l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes en aquest Plec. 

La Direcció d'Obra podrà proporcionar als concursants o a contractistes qualsevol dada o 
estudi previ que conegui amb motiu de la redacció del projecte, però sempre a títol informatiu i 
sense que això anul·li o contradigui l'establert en el primer paràgraf d'aquest apartat. 

 

1.3 ACCÉS A LES OBRES I ÚS PROVISIONALS 

 
1.3.1 Construcció d'accessos 

 
Les passarel·les i accessos provisionals a les diferents zones de l'obra seran construïts pel 
Contractista, sota la seva responsabilitat i pel seu compte. La Direcció d'Obra podrà demanar 
que tots o part d'ells siguin construïts abans de l'inici de les obres. 

El Contractista quedarà obligat a reconstruir pel seu compte totes aquelles obres, construccions 
i instal·lacions de servei públic o privat, tals com a cables, voreres, cunetes, clavegueram, etc., 
que es vegin afectats per la construcció dels accessos i obres provisionals. Igualment haurà de 
col·locar la senyalització necessària i retirar de l'obra al seu compte i risc, tots els materials i 
mitjans de construcció sobrants, una vegada acabada aquella, deixant la zona perfectament 
neta. 

Els accessos estaran situats, en la mesura possible, fora del lloc d'emplaçament de les obres 
definitives. En el cas excepcional que necessàriament hagin de produir-se interferències, les 
modificacions posteriors necessàries per a l'execució dels treballs seran a càrrec del 
Contractista. 
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1.3.2 Conservació i ús 

 
El Contractista conservarà en condicions adequades per a la seva utilització els accessos 
provisionals d'obra. 

En el cas d'accessos que han de ser utilitzats per diversos Contractistes, aquests hauran 
d'acordar entre ells el repartiment de les despeses de la seva construcció i conservació, que es 
farà en proporció amb el trànsit generat per cada Contractista. En cas de discrepància, la 
Direcció d'Obra podrà intervenir en el repartiment de les esmentades despeses, abonant o 
descomptant, si fos necessari, les quantitats oportunes dels pagaments corresponents a cada 
Contractista. 

 

1.3.3 Ocupació temporal de terrenys per a la constr ucció de camins d'accessos a les 

obres 

 
En el cas de què la construcció dels accessos afectin a tercers i suposin qualsevol tipus 
d'ocupació temporal, el Contractista haurà d'haver arribat a un acord previ amb els afectats, 
sent l'import de les despeses al seu compte. 
 

1.4 INSTAL·LACIONS, MITJANSI OBRES AUXILIARS 

 
1.4.1 Projecte d'instal·lacions i obres auxiliars 

 
El Contractista queda obligat a projectar i construir pel seu compte totes les edificacions 
auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, instal·lacions sanitàries i altres de tipus 
provisional. 

Serà així mateix per compte del Contractista l’enganxament i subministrament d'energia 
elèctrica i aigua per a l'execució de les obres, les quals hauran de quedar realitzades d'acord 
amb els Reglaments vigents, i les Normes de la Companyia Subministradora. 
Els projectes de les obres i instal·lacions auxiliars hauran de ser sotmeses a l'aprovació de la 
Direcció d'Obra. 

 

1.4.2 Instal·lació de provisions 

 
Les ubicació de les àrees per a instal·lació de les provisions serà sotmesa pel Contractista a 
l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
 

1.4.3 Retirada d'instal·lacions i obres auxiliars 

 
El Contractista, en finalitzar les obres, o amb l'antelació que sigui possible, retirarà pel seu 
compte totes les edificacions, obres i instal·lacions auxiliars i/o provisionals. 
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Una vegada retirades, procedirà a la neteja dels llocs ocupats per les mateixes deixant, en tot 
cas, aquests nets i lliures de runes. 

 

1.5 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
1.5.1 Equips i maquinària 

 
Els equips i maquinària necessaris per a l'execució de totes les unitats d'obra hauran de ser 
justificats prèviament pel Contractista, d'acord amb el volum d'obra a realitzar i amb el 
programa de treballs de les obres, i presentats a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació. 

L'esmentada aprovació de la Direcció d'Obra es referirà, exclusivament, a la comprovació que 
l'equip esmentat compleix amb les condicions ofertades pel Contractista i no eximirà en absolut 
aquest de ser l'únic responsable de la qualitat i del termini d'execució de les obres. 

L'equip haurà de mantenir-se, a tota hora, en condicions de treball satisfactòries i 
exclusivament dedicat a les obres del Contracte, no podent ser retirat sense autorització escrita 
de la Direcció d'Obra, prèvia justificació que s'han acabat les unitats d'obra per a l'execució del 
qual s'havia previst. 

 

1.5.2 Senyalització i abalisament de les obres 

 
El Contractista col·locarà a la seva costa la senyalització i abalisament de les obres amb la 
situació i característiques que indiquin les ordenances i autoritats competents i el Projecte de 
Seguretat i Higiene. Així mateix es cuidarà de la seva conservació perquè serveixin a l'ús al 
qual van ser destinats, durant el període d'execució de les obres. 

Si alguna dels senyals o balises ha de romandre posteriorment a l'acabament de les obres, 
s'executarà de forma definitiva en el primer moment en què sigui possible. 

 

1.5.3 Cartells i anuncis 

 
Podrà posar-se a les obres les inscripcions que acreditin la seva execució pel Contractista. A 
tals efectes, aquest complirà les instruccions establertes i en el seu defecte les que doni el 
Director d'Obra. 

El Contractista no podrà posar, ni en l'obra ni en els terrenys ocupats o expropiats per la 
Propietat per a l'execució de la mateixa, cap inscripció que tingui caràcter de publicitat 
comercial. 

D'altra banda, el Contractista estarà obligat a col·locar dos cartells informatius de l'obra a 
realitzar, als llocs indicats per la Direcció d'Obra, d'acord a les següents característiques: 

Dimensions: 2,50 x 1,50 

Perfils extrusionats d'alumini modulable (174 x 45 mm) esmaltats i retolats en Català. 
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Suport de I.P.N. 140 plaques base i ancoratges galvanitzats. 

El cost dels cartells i accessoris, així com la instal·lació i retirada dels mateixos, serà per 
compte del Contractista. 

 

1.5.4 Condicions de seguretat en el treball 

 
El Contractista vindrà obligat a complir i fer complir el seu personal l'Estudi de Seguretat i 
Higiene en el Treball d'aquest Projecte, la legislació vigent en aquesta matèria i el Reglament 
de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 

1.5.5 Control de soroll i vibracions 

 
El Contractista adoptarà les mesures adequades per minimitzar els sorolls i vibracions. 

Els mesuraments de nivell de soroll a les zones urbanes romandran per sota dels límits que 
s'indiquen en aquest Apartat. 

Tota la maquinària situada a l'aire lliure s'organitzarà de manera que es redueixi al mínim la 
generació de sorolls. 

En general el Contractista haurà de complir el prescrit en les Normes Vigents, siguin d'àmbit 
nacional ("Reglament de Seguretat i Higiene") o municipal. En el dubte s'aplicarà la més 
restrictiva. 

 

1.5.6 Compressors mòbils i eines pneumàtiques 

 
A tots els compressors que s'utilitzin a l'aire lliure, el nivell de soroll no excedirà dels valors 
especificats a la següent taula: 
 

Cabal d'aire    Màxim Nivell   Màxim Nivell 

En m3/min    en dB 7 m   en dB 

Fins 10    100    75 

10-30     104    79 

Més de 30    106    81 

 

Els compressors que produeixin nivells de so a 7 m superiors a 75 dB o més no seran situats 
llevat de 8 m d'habitatges o similars. 

Els compressors que produeixin nivells sonors a 7 m superiors a 70 dB no seran situats llevat 
de 4 m d'habitatges o similars. 
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Els compressors mòbils funcionaran i seran mantinguts d'acord amb les instruccions del 
fabricant per minimitzar els sorolls. 

S'evitarà el funcionament innecessari dels compressors. 

Les eines pneumàtiques s'equiparan en la mesura possible amb silenciadors. 

 

1.5.7 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns hauran de ser autoritzats prèviament pel Director i realitzats només en les 
unitats d'obra que ell indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del tipus i 
intensitat que el Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs 
nocturns. 
 

1.5.8 Inspecció de les obres 

 
Amb independència de l'estructura d'inspecció i Control de Qualitat del propi Contractista, la 
Direcció d'Obra realitzarà per si mateixa o mitjançant personal en qui delegui, els treballs 
d'inspecció per comprovar que la qualitat, terminis i costos s'ajusten als contractats. 

El Contractista ve obligat a prestar la seva total col·laboració a la Direcció d'Obra per al normal 
compliment de les funcions d'inspecció. 

La inspecció per part de la Direcció d'Obra no suposarà rellevar el Contractista en seu pròpies 
responsabilitats. 

 

1.5.9 Assaigs i Control de Qualitat 

 
Els assaigs i proves hauran de ser realitzats en un laboratori reconegut i aprovat prèviament 
per la Direcció d'Obra. Mentre no s'especifiqui expressament el contrari, els costos dels 
esmentats assaigs i proves són a compte de la Propietat. En cas que els resultats no 
compleixin les condicions previstes seran abonats pel Contractista. 
 

1.5.10 Modificacions d'obra 

 
Si durant l'execució dels treballs sorgissin causes que motivaran modificacions en la realització 
dels mateixos amb referència al projectat o en condicions diferents de les previstes, el 
Contractista posarà aquests fets en coneixement de la Direcció d'Obra perquè autoritzi la 
modificació corresponent. 

En el termini de vint dies des del lliurament per part de la Direcció d'Obra el Contractista dels 
documents en els quals es recullin les modificacions de projecte elaborades per l'esmentada 
Direcció, o en el seu cas simultàniament amb el lliurament a la Direcció d'Obra per part del 
Contractista dels  plànols o documents en els quals aquest proposa la modificació, el 
Contractista presentarà la relació de preus que cobreixin els nous conceptes. 
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Per a l'abonament d'aquestes obres no previstes o modificacions s'aplicarà l'indicat 
anteriorment. 

 

1.5.11 Emergències 

 
El Contractista disposarà de l'organització necessària per efectuar treballs urgents, fora de les 
hores de treball, necessaris segons l'opinió del Director d'Obra, per solucionar emergències 
relacionades amb les Obres del Contracte. 

El Director d'Obra disposarà a tota hora d'una llista actualitzada d’adreces i números de telèfon 
del personal del Contractista responsable de l'organització d'aquests treballs d'emergència. 

 

1.6 ABONAMENT DE LES OBRES 

 
Llevat d'indicació en contrari dels Plecs de Licitació i/o del Contracte d'Adjudicació les obres 
contractades es pagaran com "Treballs a preus unitaris" aplicant els preus unitaris a les unitats 
d'obra resultants. 

Així mateix podran liquidar-se en la seva totalitat, o en part, per mitjà de partides alçades. 

En tots els casos de liquidació per aplicació de preus unitaris, les quantitats a tenir en compte 
s'establiran partint de les cubicacions deduïdes dels mesuraments. 

Els mesuraments són les dades recollides dels elements qualitatius i quantitatius que 
caracteritzen les obres executades, les provisions realitzades, o els subministraments 
efectuats; constitueixen comprovació d'un cert estat de fet i es realitzaran pel Contractista, que 
les presentarà a la Direcció d'Obra. 

El Contractista està obligat a demanar (al seu temps degut) la presència de la Direcció d'Obra, 
per a la presa contradictòria de mesuraments en els treballs, prestacions i subministraments 
que no fossin susceptibles de comprovacions o de verificacions ulteriors, a falta del qual, llevat 
de proves contràries que ha de proporcionar a la seva costa, prevaldran les decisions de la 
Direcció d'Obra amb totes seu conseqüències. 

 

1.6.1 Certificacions 

 
Llevat d'indicació en contrari dels Plecs de Licitació i/o del Contracte d'Adjudicació tots els 
pagaments es realitzaran contra certificacions mensuals d'obres executades. 

El Contractista redactarà i remetrà a la Direcció d'Obra, a fi de cada mes, una relació valorada 
provisional dels treballs executats el mes precedent i a origen perquè serveixi a la Direcció 
d'Obra per redactar la Certificació corresponent. 

S'aplicaran els preus de Contracte, o bé els contradictoris que hagin estat aprovats per la 
Direcció d'Obra. 

Els preus de Contracte són fixos i sense revisió qualsevol que sigui el termini d'execució dels 
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treballs. 

L'abonament de l'import d'una certificació s'efectuarà sempre a bon compte i pendent de la 
certificació definitiva, amb reducció de l'import establert com a garantia i considerant-se els 
abonaments i deduccions complementàries que poguessin resultar de les clàusules del 
Contracte d'Adjudicació. 

L'acceptació de les certificacions per la Direcció d'Obra obliga el Contractista definitivament en 
el que es refereix, tant a la naturalesa i a les quantitats d'obra executada, el mesurament de les 
quals ha pogut ser comprovat, com als preus que s'han aplicat. 

A l'acabament total dels treballs s'establirà una certificació general i definitiva. 

L'abonament de la suma deguda al Contractista després de l'establiment i acceptació de la 
certificació definitiva i deduïts els pagaments parcials ja realitzats, s'efectuarà, deduint-se la 
retenció de garantia i aquelles altres que resultin per aplicació de les clàusules del Contracte 
d'Adjudicació i/o Plecs de Licitació. 

Les certificacions provisionals mensuals, i les certificacions definitives, s'establiran de manera 
que aparegui separadament, acumulat des de l'origen, l'import dels treballs liquidats per 
administració i l'import global dels altres treballs. 

En tots els casos els pagaments s'efectuaran de la forma que s'especifiqui al Contracte 
d'Adjudicació, Plecs de Licitació i/o fórmula acordada en l'adjudicació amb el Contractista. 

 

1.6.2 Preus d'aplicació 

 
Els preus unitaris, elementals i alçats d'execució material a utilitzar, seran els que resultin de 
l'aplicació dels preus presentats pel Contractista en la seva oferta, a tots els preus 
corresponents del Projecte, llevat que els Plecs de Licitació o Contracte d'Adjudicació 
estableixin criteris diferents, en el cas de la qual aquests criteris prevaldran sobre l'aquí indicat. 

Tots els preus unitaris o alçats d'"execució material", comprenen, sense excepció ni reserva, la 
totalitat de les despeses i càrregues ocasionades per l'execució dels treballs corresponents a 
cada un d'ells, compresos els que resultin de les obligacions imposades al Contractista pels 
diferents documents del Contracte i especialment pel present Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals. 

Aquests preus comprendran totes les despeses necessàries per a l'execució dels treballs 
corresponents fins al seu complet acabament i posada al punt, a fi que serveixin per a l'objecte 
que fossin projectats i, en especial, els següents: 

Les despeses de mà d'obra, de materials de consum i de subministraments diversos, inclosos 
acabaments i acabats que siguin necessaris, encara quan no s'hagin descrit expressament en 
la justificació de preus unitaris. 

Les despeses de planificació, coordinació i Control de Qualitat. 

Les despeses de realització, de càlculs, plànols o croquis de construcció. 

Les despeses d'emmagatzematge, transport i eines. 
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Les despeses de transport, funcionament, conservació i reparació de l'equip auxiliar d'obra, així 
com les despeses de depreciació o amortització del mateix. 

Les despeses de conservació dels camins auxiliars d'accés d'altres obres provisionals. 

Les despeses d'energia elèctrica per a força motriu i enllumenat, llevat d'indicació expressa en 
contrari. 

Les assegurances de tota classe. 

Les despeses de finançament. 

En els preus d'"execució per contracta" obtinguts segons els criteris dels Plecs de Licitació o 
Contracte d'Adjudicació, estan inclosos a més: 

Les despeses generals i el benefici industrial. 

Els impostos i taxes de tota classe. 

Els preus cobreixen igualment: 

a. Les despeses no recuperables relatives a l'estudi i establiment de totes les 
instal·lacions auxiliars, llevat d'indicació expressa que es paguin separadament. 

b. Les despeses no recuperables relatives al desmuntatge i retirada de totes les 
instal·lacions auxiliars, incloent l'arranjament dels terrenys corresponents, a excepció 
de que s'indiqui expressament que seran pagats separadament. 

Llevat d'en els casos previstos al present Plec, el Contractista no pot demanar, sota cap 
pretext, la modificació dels preus d'adjudicació. 

 

1.6.3 Partides alçades 

 
Són partides del pressupost corresponents a l'execució d'una obra o d'una de les seves parts 
que poden aplicar-se en qualsevol dels següents supòsits: 

Per un preu fix definit anteriorment a la realització dels treballs i sense descomposició en els 
preus unitaris (Partida alçada fixa). 

Justificant-se la facturació al seu càrrec mitjançant l'aplicació de preus unitaris elementals o 
alçats existents a mesuraments reals la definició dels quals resultarà imprecisa en la fase de 
projecte (Partida alçada a justificar). 

En el primer cas la partida s'adobarà completa després de la realització de l'obra en ella 
definida i en les condicions especificades mentre que, en el segon presumpte, només se 
certificarà l'import resultant del mesurament real. 

Les partides alçades tindran el mateix tractament quant a la seva classificació (execució 
material i per contracta), que l'indicat en 3.1.6.2 per als preus unitaris i elementals. 

La Direcció d'Obra tindrà a tota hora dret a exigir del Contractista l'elevació a "tant alçat" de 
qualsevol obra que es trobi definida, sempre partint dels preus unitaris contractats. 
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1.6.4 Abonament d'obres no previstes. Preus contrad ictoris 

 
Si el desenvolupament de l'obra fes necessària l'execució d'unitats de la qual no hi hagués 
preus en els Quadres de Preus d'aquest Projecte, es formularan conjuntament per la Direcció 
d'Obra i el Contractista els corresponents preus unitaris. 

Els preus auxiliars (materials, maquinària i mà d'obra) i els rendiments mitjos a utilitzar en la 
formació dels nous preus, seran els que figuren en el Quadre de Preus Elementals i en la 
Descomposició de Preus del present projecte, en el que pugui ser-los d'aplicació. 

A falta de mutu acord i en espera de la solució de la discrepància, es liquidarà provisionalment 
el Contractista partint de preus estimats per la Direcció d'Obra. 

 

1.6.5 Treballs per Administració 

 
Quan circumstàncies particulars facin impossible l'establiment de nous preus, o així ho 
consideri la Direcció d'Obra, correspondrà exclusivament a aquesta la decisió d'abonar 
excepcionalment els treballs en règim d'administració. Les liquidacions es realitzaran només 
pels següents conceptes: 

a. Ocupació de mà d'obra i materials. 

L'import d'"execució per contracta" a abonar per aquests conceptes, ve donat per la fórmula 
següent: 

I = (J + M) x (1 + n) en la qual: 

J =  És l'import total de mà d'obra, obtingut multiplicant el total d'hores treballades per 
personal obrer de cada categoria directament emprat en aquests treballs, per la tarifa mitja 
horària corresponent, segons el barem establert, dins del Contracte, en el Quadre de Preus 
elementals d'"execució material", incloent jornals, càrregues socials, plus d'activitat i 
percentatge d'estris i eines. 

El barem citat ha de figurar sempre com a annex al quadre de preus. 

M =  És l'import total corresponent a materials, obtingut multiplicant els Preus elementals 
d'"execució material" inclosos al Contracte, a les quantitats utilitzades. En cas de no existir 
algun Preu Elemental per a un material nou es demanaran ofertes dels esmentats materials de 
conformitat entre el Contractista i la Direcció d'Obra a fi de definir el preu elemental a 
considerar en els abonaments. 

n =  És el percentatge d'augment sobre els conceptes anteriors, que cobreix les altres 
despeses, despeses generals i benefici per obtenir el preu d'"execució per contracta". Aquest 
percentatge es definirà al Contracte en el Quadre de Preus. 

 

En cap cas no s'abonaran treballs en règim d'administració que no hagin estat aprovats 
prèviament per escrit per la Direcció d'Obra. 
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b. Ocupació de l'equip auxiliar 

La mà d'obra directa, el combustible i l'energia corresponents a l'ocupació de maquinària o 
equip auxiliar del Contractista per a l'execució de treballs o prestacions de serveis pagats per 
Administració, s'abonarà al Contractista per aplicació de les fórmules anteriors. 

A més s'abonarà al Contractista una remuneració segons tarifa, en concepte d'utilització de la 
maquinària, incloent les despeses de conservació, reparacions i recanvis. 

S'emprarà una o diverses tarifes, segons el tipus de maquinària, expressades en un punt per 
mil del valor de la màquina per hora efectiva d'utilització (o bé per dia natural d'utilització). 

Quan es decideixi, de comú acord, portar a l'obra, especialment per a treballs d’Administració, 
una maquinària, s'emprarà també la fórmula anterior, però s'assegurarà al Contractista una 
remuneració diària mínima en concepte d'immobilització, expressada també en un punt per mil 
del valor de la màquina per dia natural d'immobilització. 

Les tarifes indicades, tant per a hora de treball com per a hora de parada, s'inclouran al 
Contracte a l'annex de Preus Elementals. 

A més, en aquest cas, s'abonarà al Contractista el Transport anada i tornada de la maquinària 
a obra i les despeses de muntatge i desmuntatge, si n'hi hagués, segons la fórmula indicada en 
el paràgraf a. 

Els imports obtinguts per totes les expressions anteriors es majoraran també en el mateix 
percentatge n citat en l'apartat a, que cobreix les altres despeses, despeses generals i 
beneficis, per obtenir el preu d'"execució per contracta". 

El Contracte d'Adjudicació, Plecs de Licitació o el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
establiran els detalls complementaris que siguin precisos. 

 

1.6.6 Treballs no autoritzats i treballs defectuoso s 

 
Com a norma general, no seran d'abonament els treballs no contemplats en el Projecte i 
realitzats sense l'autorització de la Direcció d'Obra, així com aquells defectuosos que hauran de 
ser demolits i reposats en els nivells de qualitat exigits en el Projecte. 

No obstant això, si alguna unitat d'obra que no es troba exactament executada d'acord amb les 
condicions estipulades als Plecs, tanmateix, fos admissible segons el parer de la Direcció 
d'Obra, podrà ser rebuda provisional i definitivament en el seu cas, però el Contractista quedarà 
obligat a conformar-se, sense dret a reclamació de cap gènere, amb la rebaixa econòmica que 
es determini, llevat del cas en el qual el Contractista prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-
la d'acord amb les condicions dins del termini contractual establert. 

 

1.6.7 Abonament de materials apilats 

 
La Direcció d'Obra es reserva la facultat de fer al Contractista, a petició d'aquest, abonaments 
sobre el preu de certs materials apilats a l'obra, adquirits en plena propietat i efectivament 
pagats pel Contractista. 
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Els abonaments seran calculats per aplicació dels preus elementals que figuren en els quadres 
de preus. 

Si els quadres de preus no especifiquen els preus elementals necessaris, els abonaments 
poden ser calculats a base de les factures presentades pel Contractista. 

Els materials apilats sobre els quals s'hagin realitzat abonaments, no podran ser retirats de 
l'obra sense autorització de la Direcció d'Obra i sense el reembors previ dels abonaments. 

Els abonaments sobre provisions seran descomptats de les certificacions provisionals 
mensuals, en la mesura que els materials hagin estat emprats en l'execució de l'obra 
corresponent. 

Els abonaments de materials no podran ser invocats pel Contractista per atenuar la seva 
responsabilitat, relativa a la bona conservació fins a la utilització dels esmentats materials, del 
conjunt de les provisions en magatzem. El Contractista és responsable en qualsevol situació de 
les provisions constituïdes a l'obra per als seus treballs, qualsevol que sigui el seu origen. 

Els abonaments avançats en concepte de provisions no obliguen la Direcció d'Obra quant a 
acceptació de preus elementals per a materials, sent únicament representatius de quantitats a 
compte. 

 

1.6.8 Revisió de preus 

 
Donat el reduït termini d'execució de l'obra no existeix revisió de preus. 
 

1.6.9 Despeses per compte del Contractista 

 
De forma general, són aquells especificats com a tals als capítols d'aquest Plec i al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i que s'entenen repercutits pel Contractista en els diferents 
preus unitaris, elementals i/o alçats, com s'assenyala en l'apartat 3.1.6.2. 
 

1.7 RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
1.7.1 Projecte de liquidació 

 
El Contractista lliurarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació, tots els croquis i plànols 
d'obra realment construïda que suposin modificacions respecte al Projecte o que permetin i 
hagin servit per establir les edicions de les certificacions. 

Amb tota aquesta documentació degudament aprovada, o els plànols i mesuraments 
contradictoris de la Direcció d'Obra en el seu cas, es constituirà el Projecte de 
Liquidació definitiva de les obres en una certificació única final segons l'indicat en 
anteriorment. 
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1.7.2 Recepció provisional de les obres 

 
Al terme de l'execució de les obres objecte d'aquest plec es farà, si és procedent, la recepció 
provisional de les mateixes. 

A l'acta de recepció provisional, es faran constar les deficiències que segons el parer de la 
Direcció d'Obra hagin de ser reparades pel Contractista, estipulant-se un termini màxim de 2 
mesos en què hauran de ser totalment reparades. 

 

1.7.3 Període de garantia. Responsabilitat del Cont ractista 

 
El termini de garantia, a comptar des de la recepció provisional, serà d'un any, durant el qual el 
Contractista tindrà al seu càrrec la conservació ordinària de les obres qualsevol que fos la 
naturalesa dels treballs a realitzar, sempre que no fossin motivats a causa de força major. 
Igualment haurà de reparar aquells extrems que es van reflectir a l'acta de recepció provisional 
de les obres. 

Seran de compte del Contractista les despeses corresponents a les proves generals que durant 
el període de garantia haguessin de fer-se, sempre que hagués quedat així indicat a l'acta de 
recepció provisional de les obres. 

 

1.7.4 Recepció definitiva de les obres 

 
Acabat el termini de garantia es farà, si és procedent, la recepció definitiva de les obres i la 
devolució de les quantitats retingudes en concepte de garantia. La recepció definitiva de les 
obres no eximeix el Contractista de les responsabilitats que li puguin correspondre, d'acord 
amb la legislació vigent, referides a possibles defectes per vicis ocults que sorgeixin en la vida 
útil de l'obra. 
 

 
2. DEMOLICIONS 

 
2.1 DEMOLICIÓ D'OBRA DE FÀBRICA DE QUALSEVOL TIPUS 

 
2.1.1 Definició 

 
Consistirà a demolir i retirar de les zones afectades per les obres, totes les obres de formigó en 
massa o armat, empedrats, plaques alveolars, empedrats, voreres, obres de fàbrica, elements 
prefabricats i edificacions en general. En les demolicions de formigó es considerarà formigó 
armat quan aquest tingui una quantia igual o superior a 30 kg/m3. 
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2.1.2 Execució de les obres 

 
Les operacions de demolició i demolició, s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en les construccions 
existents. La Direcció d’Obra designarà i marcarà els elements que hagin de conservar-se 
intactes. 

Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de 
les zones pròximes a l'obra. 

Els materials aprofitables com vorades, llambordes, etc. es retiraran amb compte, transportant-
se a un lloc per a la seva neteja i provisió fins al moment de la seva utilització. 

Tots els subproductes no susceptibles d'aprofitament seran retirats a l'abocador subministrat 
pel Contractista. 

 

2.1.3 Mesurament i abonament 

 
Les demolicions d'edificis s'abonaran per m3 de volum fet caure, mesurant la part massissa 
realment executada en obra. 

Les demolicions s'abonaran per aplicació dels preus del quadre de preus, als metres cúbics 
(m3), metres quadrats (m2), o metres lineals (mil·lilitre), corresponents a la unitat d'obra 
realment executada. En tots els casos s'inclouen totes les operacions necessàries per a la seva 
total realització, càrrega, transport i descàrrega en abocador. 

 

2.2 DEMOLICIÓ I RETIRADA D'ALTRES INSTAL·LACIONS O SERVEIS 

 
2.2.1 Definició 

 
Consisteix en el seccionament o tall de conduccions en el tram afectat per les Obres de nova 
construcció, així com la retirada i extracció dels productes resultants, la seva càrrega, transport 
i descàrrega en abocador. 
 

2.2.2 Execució de les Obres 

 
Anteriorment a la demolició de qualsevol tram de conducció existent, el Contractista, prèvia 
autorització de la Direcció d'Obra, acordarà amb els organismes corresponents les dates, 
durada i sistema de treball de la solució a adoptar, prevenint una desviació alternativa que 
asseguri el servei en cas necessari. 

Efectuades les operacions anteriors, es procedirà al tall dels dos extrems del tram a demolir de 
manera que es causi el menor dany possible a la resta del conducte, per continuar amb la 
retirada del tub citat entre ambdós extrems. 
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2.2.3 Mesurament i abonament 

 
La demolició de conduccions existents s'abonarà per metres lineals (ml) realment demolits, 
entenent-se incloses en aquestes totes les operacions de tall a qualsevol material, la demolició 
de la protecció de formigó, bombatges, la càrrega, transport i abocament, mitjans mecànics 
auxiliars, i personal necessari per a la seva correcta execució. 

 

2.3 ENDERROCS I ABOCADORS 

 
El Contractista abocarà els productes procedents de demolicions, excavacions o rebuigs de 
l'obra en general, en els enderrocs. Seran del seu compte els accessos als enderrocs i el cànon 
d'abocador. 

 

2.4 CÀRREGA, TRANSPORT I ABOCAMENT DE PRODUCTES PRO CEDENTS 

D'EXCAVACIONS I/O DEMOLICIONS 

 
2.4.1 Definició i classificació 

 
S'entenen com tals les operacions de càrrega, transport i abocament de materials procedents 
d'excavació i/o demolicions: 

a.  Des del cavaller d'apilat fins a, i en l'abocador o enderroc, si fossin productes excedents 
i/o no reutilitzables en un altre tall de l'obra. 

b.  Des del cavaller d'apilat fins a, i en, l'altre tall de l'obra en la qual vagin a ser reutilitzats, 
si fossin excedents no aprofitables al farcit del propi tall i sí en un altre de l'obra. 

 

2.4.2 Execució 

 
Les operacions de càrrega, transport i abocament es realitzaran amb les precaucions precises 
per evitar projeccions, despreniments de pols, etc. havent d'emprar-se els mitjans adequats per 
a això. 

 

2.4.3 Mesurament i abonament 

 
Si en els preus unitaris d'excavació i/o demolició aplicables segons el Projecte o Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, estiguessin incloses les operacions de càrrega, transport i 
abocament, no seran d'abonament separadament segons aquest capítol. Al contrari si no 
estiguessin incloses en els preus d'excavacions i/o demolicions, s'abonaran aplicant els preus 
corresponents dels Quadres de Preus als metres cúbics (m3) mesurats anteriorment per a les 
excavacions de les que procedeixin, sense tenir en compte l'esponjament dels materials i fins i 
tot el límit màxim de les seccions de tipus del projecte o sobreexcavacions i despreniments 
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inevitables aprovats pel Director d'Obra. 
 

 

3. FONAMENTACIONS PROFUNDES 

 
3.1 FONAMENTACIÓ PER PILOTS AMB CAMISA PERDUDA 

 
3.1.1 Definició 

 
Es defineix com a fonamentacions per pilots de formigó armat moldejats in-situ amb camisa 
perduda, les realitzades a base clava de puntals metàl·lics buits que serveixen com a element 
resistent, i com a guia per la cullera d’extracció de terres i posterior formigonat, afegint 
posteriorment el formigó i l’armadura. 

Es defineix com a diàmetre del pilot in-situ, el diàmetre interior de la entubació perduda. El 
puntal metàl·lic és considerat com a element estructural, encara que en algun cas, prèvies les 
oportunes comprovacions, pot prendre's com a efecte favorable sobre la fricció, adherència o 
àrea de suport del puntal sobre el terreny. 

El sistema de clava i de guiat de la camisa metàl·lica del pilot que haurà de permetre assolir les 
toleràncies especificades més endavant, i també haurà de ser compatible amb els 
condicionants esmentats anteriorment, prohibint-se específicament l’ús de mètodes de clavat 
que puguin alterar el conjunt de pilots de l’entorn, en un estat delicat. Per tant no s’utilitzaran 
mètodes com vibrat o percussió. 

La proposta de sistema es realitzarà a la Direcció d'Obra abans de començar els treballs i 
contindrà plànols i descripcions dels elements de guiat, així com catàlegs i descripcions dels 
equips que es proposa utilitzar. 

També definirà l'ordre i seqüències d'execució dels treballs. 

A més dels equips especificats haurà de proposar els sistemes que pensa utilitzar en cas de 
trobar zones dures que hagin de ser traspassades pels puntals, indicant els mitjans que es 
proposa emprar en aquests casos (trepà, llança d'aigua... etc.). 

També proposarà la fórmula, dins de les acreditades, per calcular la capacitat de càrrega en 
funció de la penetració assolida i els equips ocupats. 

El procediment proposat haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra abans de començar els 
treballs. 

Si el Contractista vol emprar altres diàmetres o un altre sistema que el previst en el Projecte, ho 
haurà de proposar amb l'antelació deguda, acompanyat de tots els detalls, càlculs i plànols 
precisos, a l'aprovació del Director d'Obra. 

El pilot s'encasta en el seu extrem superior en l'encepat de la jàssera prefabricada que rep les 
càrregues de l'estructura i les transmeti als mateixos. 

Tot això serà realitzat d'acord amb les dades que sobre particular incloguin els Plànols. 

La unitat d’obra compren, en el cas més general, les següents operacions: 
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- Perforació del terreny 

- Entubació 

- Fabricació, manipulació i regeneració dels llots 

- Subministrament del formigó 

- Col·locació d’armadures 

- Formigonat del pilot i extracció dels llots 

- D’escapçat del pilot 

- Retirada de les terres de l’excavació 

 

3.1.2 Condicionants generals 

 
Materials 

Els puntals estaran constituïts per formigó tipus HM 25, llevat de prescripció en contrari dels 
Plànols. La primera mescla haurà de contenir un mínim de quatre-cents quilograms de ciment 
per metre cúbic (400 kg/m3) de formigó. No obstant això, el Director d'Obra podrà modificar el 
tipus o dosificació del formigó quan les circumstàncies ho aconsellin. 

La quantitat mínima de ciment haurà de ser compatible amb els requisits de durabilitat 
especificats a l’article 37.3.2 de la instrucció EHE en funció de la classe d’exposició ambiental 
que figura als plànols. Així mateix. En cap cas, la relació aigua/ciment serà major que la 
especificada a l’esmentat article per la mateixa classe d’exposició. 

El ciment serà del tipus que figura als plànols o el que , segons l’agressivitat del terreny, 
exigeixi la D.O. 

La consistència del formigó serà de 16 a 20 cm per a pilots formigonats en aigua o llots. 

El recobriment mínim de les armadures serà de 4 cm, col·locant-se espaiadors que tinguin una 
resistència a la corrosió, al menys, igual a la del formigó emprat. 

• Característiques dels llots tixotròpics 

o Tipus de suspensió .....................................................Tipus de suspensió 

o Dosificació.................................................................................<10% 

o Densitat......................................................................................>1,02 g/cm3 

..................................................................................................< 1,10 g/cm3 

o Viscositat normal(mesurada en con de Marshall)  32s < = V < = 45 s (abans de 

formigonar) 

o pH .....................................................................................8 < = pH < = 11 

o Formació de cake mitjançant filtre premsa.............................2 · 8 mm 

o Contingut en sorra en llot vell.................................. <= 1% (abans de formigonar) 

.............................................................................< = 2% (en graves) 

............................................. <= 5% (sorres o terrenys més fins durant perforació) 
• Toleràncies geomètriques 

o Replanteig dels eixos .....................................................................±10% D 
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o Profunditat de perforació ................................................................+1% L 

o Aplomat..........................................................................................± 2 % L 

o Posició de les armadures ................................................................Nul·la 

o Recobriment de les armadures..........................................................Nul·la 

El tipus i distribució d'armadures vindrà definida en els Plànols. 

Toleràncies en la clava 

La desviació màxima sobre la verticalitat del puntal serà del 2%, tal i com s’indica anteriorment. 
La màxima desviació en la posició de l'eix del puntal, mesurada en un plànol horitzontal, serà 
de 15 cm Els puntals una vegada clavats s'hauran de tallar al nivell indicat en els plànols amb 
una tolerància de més menys un centímetre (±1cm). El tros sobrant serà retirat per compte del 
Contractista. 

Execució de les obres 

Equip necessari 

L'equip necessari per al formigonat i, en general, per a l'execució dels puntals, oferirà garanties 
suficients en relació amb la qualitat del formigó, precisió en la clava de la intubació, mínima 
pertorbació del terreny i, sobretot, continuïtat dels puntals. 

El Contractista sotmetrà la Direcció d'Obra, amb l'antelació suficient, el tipus de pilotatge, equip 
i pla de treball que tingui previst aplicar, modificant el que la Direcció d'Obra ordeni fins i tot 
aconseguir la seva aprovació. 

 

3.1.3 Condicions del procés d’execució 

 
Tots els dies abans de començar els treballs s’hauran de revisar tots els parells d’elevació, els 
dispositius de maig i de perforació. 

Per a la construcció del pilot es disposarà una superfície de treball sensiblement horitzontal, 
lliure d’obstacles i d’una amplada suficient per al treball de la maquinaria. Aquesta superfície al 
tractar-se de pilots en àmbit marítim, es facilitarà mitjançant pontones. Aquestes respectaran 
els condicionants anteriors, a més de que hauran de estar fixades de tal manera que evitin els 
moviments de la maquinaria durant el procés de perforació, i es puguin respectar així les 
toleràncies establertes. La cota de la maquinària respecte el nivell del mar serà de 1,5 m.  La 
zona de treball estarà degudament drenada per evitar embassaments. 

Abans de començar la perforació en el cas que sigui necessari s’haurà retirat tots eles 
elements que interfereixin la perforació, com fonamentacions existents o elements al fons marí. 

El material procedent de la perforació haurà de carregar-se a una pontona addicional 
disposada al seu efecte, i transportar-se directament a abocador, no estant permès el seu 
apilament. 

En les fases d’utilització de llots tixotròpics queda prohibit el vessament al clavegueram. 

Si algun pilot es rebutjat, s’haurà de reomplir amb formigó. 
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El pilot s’encastarà al terreny competent a una longitud indicada als plànols, mesurada a partir 
de la cota +0, nivell de mar. 

Segons l’agressivitat del terreny, que quedarà perfectament determinat amb la realització dels 
geotècnics durant la primera fase d’obra, la D.O. pot exigir la utilització de ciments putzolànics 
o ciments pòrtland amb característiques especials per a la elaboració del formigó. 

El procés de formigonat no es podrà suspendre en cap moment, ni sota cap circumstància. La 
suspensió del mateix implicarà el rebuig del pilot. 

 

• Neteja i tractament de fons 

Una vegada finalitzada l’excavació es procedirà a l’extracció del detritus que s’hagi pogut 
emmagatzemar al fons de la cavitat. 

Quan no es pugui garantir l’eliminació dels detritus es preveuen dispositius per a injectar la 
punta del pilot, una vegada finalitzat, eventualment amb rentat previ a pressió. 

En els casos de suport d’obra terreny potencialment carstificat es procedirà a injectar el terreny 
en la longitud indicada i es revisarà el disseny dels pilots adjacents per travessar dita zona. 

 

• Intubació 

Es tractarà d'aconseguir una baixada de la intubació tan contínua com sigui possible i portada 
alhora amb l'extracció de la terra; en cap cas, l'extracció no s'ha d'avançar sobre la baixada del 
tub. 

Abans de començar el formigonat del puntal es netejarà degudament el fons de la intubació i es 
llançarà en el mateix un volum de graveta neta i de gradació uniforme equivalent a uns quinze 
centímetres (0,15 m.) d'altura dins del trepant, per formar un suport ferm del puntal. 

La superfície interior dels tubs ha de ser completament llisa. Les juntes seran soldades i hauran 
de ser impermeables. 

 

• Col·locació de les armadures 

La col·locació de les armadures haurà d’efectuar-se immediatament després d’haver netejat el 
fons. 

L’armadura portarà els elements necessaris per al seu hissat i col·locació, així com per evitar el 
seu moviment durant el formigonat. 

Si la profunditat fos excessiva es pot dividir la armadura en diferents parts verticals que 
s’introduiran a la perforació mantenint-les suspeses i centrades durant les operacions de 
soldadura de totes les barres. 

Les barres formaran una gàbia d’armadura, que s’introduirà a la perforació de forma que no es 
pugui moure durant el formigonat. Les armadures hauran de quedar en tot el procés de 
formigonat del pilot suspeses, per tal d’evitar qualsevol possibilitat de vinclament de les 
mateixes, així com tampoc esbombaments de la gàbia. Per a tal efecte, es vinclaran de forma 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 29 

sòlida a la coronació de l’excavació, en el nostre cas, es podran soldar a la camisa, ja que 
aquesta no es retirarà. 

L’armadura s’ajustarà a la indicada als plànols, tant en diàmetre com en tipus d’acer. 

L’armadura quedarà a una distància mínima de 20 cm a fons de perforació i una distància 
màxima de 50 cm. A més a la part superior es disposarà suficient armadura per quan un cop 
finalitzat el descapçalament del pilot, quedin les esperes per realitzar l’encastament amb les 
jàsseres. Aquestes esperes seran de com a mínim un (1) diàmetre del pilot executat. 

 

• Formigonat 

Després de realitzar-se la clava o perforació de la intubació aquesta es revisarà i aprovarà per 
la Direcció d'Obra abans d'abocar el formigó. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre 
una lleugera coca de formigó i es disposaran bé centrades i subjectes. En el formigonat dels 
puntals es posarà la major cura en aconseguir que el puntal quedi en tota la seva longitud amb 
la seva secció completa, sense buits, rajoles d'aire o aigua, cogueres corts o estrangulacions. 
Tampoc no s'oblidarà reduir al màxim el deslavatge per segregació dels àrids del formigó fresc, 
per la qual cosa el formigonat es realitzarà amb la tècnica del formigó submergit, això és, el 
formigó es diposita amb l'ajut d'una canonada en l'interior de la massa de formigó fresc. En cap 
cas no s'admetrà la caiguda lliure del formigó. El puntal deurà ser vibrat en tota la seva altura. 

Les armadures i la fabricació, transport i posada en obra del formigó, s'ajustaran al prescrit als 
corresponents Articles del present Plec. 

El formigonat d'un puntal es farà, en tot cas, sense interrupció, de manera que entre la 
introducció de dues masses successives no passi temps suficient per a la iniciació de 
l'enduriment. Si per alguna avaria o accident aquesta prescripció no es complís, la Direcció 
d'Obra decidirà si el puntal pot acabar-se i considerar-se vàlid o no. 

La posició dels puntals en planta, després de construïts, no haurà de diferir en més de quinze 
centímetres (0,15 m.) de la indicada en els Plànols. L'error, en alçat, no serà major del tres per 
cent (2%) de la longitud del puntal indicada en els Plànols. 

Es formigonaran els caps fins a una alçada superior a la teòrica de Projecte de 1,5 D que 
posteriorment es demolirà. Si al efectuar la demolició s’observa que l'escapçat no ha estat 
suficient per a eliminar tot el formigó de rentat i de mala qualitat, es procedirà a continuar la 
demolició fins arribar al formigó de qualitat i posteriorment es reconstruirà la zona necessària 
fins a assolir la cota exigida, garantint les condicions d’adherència exigides. Totes aquestes 
operacions seran a càrrec del Contractista. 

El Contractista confeccionarà un informe de treball de cada puntal en el qual figurarà, almenys: 
la data i l'hora de començament i final de la introducció de la canonada, la profunditat total 
assolit per la, la profunditat fins a la que s'ha introduït l'armadura i la longitud i constitució de la 
mateixa, al començament del formigonat, i la data i a l'hora del començament i acabament del 
formigonat. 

 

• Perforació amb tixotròpics 

Quan s’utilitzin llots tixotròpics, s’ha de substituir el llot i s’ha de regenerar quan el seu contingut 
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amb sorres o quan la seva viscositat superin els valors establerts anteriorment. 

El tub que col·loca el formigó ha d’anar sempre introduïda 5 m, com a mínim, dins del formigó 
anteriorment vessat. 

A mesura que s’injecta el formigó els llots s’han d’anar recuperant. Per tant el sistema de 
formigonat haurà de ser ascendent, es a dir, de sota a dalt, desallotjant els llots a mesura que 
el formigó penetri. 

 

• Control d’execució dels pilots 

El contractista confeccionarà un part de treball de cada pilot en el que figurarà, al menys: la 
data i l’hora de començament i final de la introducció del tub; la profunditat total adquirida per 
la, la descripció dels terrenys travessats i l’espessor de les diferents capes travessades; la 
profunditat fins la que s’ha introduït la armadura i la longitud i constitució de la mateixa; la 
profunditat del nivell de la superfície d’aigua al començament del formigonat; i la data i hora 
d’inici i finalització del formigonat, així com el consum real de formigó, les dades de les 
diferents capes de terrenys travessat hauran de contrastar-se amb els que s’obtinguin de 
l’estudi geotècnic. 

Per a cada 50 m3 de formigó, es prendran dos (2) provetes que es curaran a cambra i es 
determinà la seva resistència característica a set (7) dies, estimant la resistència als vint-i-vuit 
(28) dies per a poder prendre les mesures necessàries en cas de que no es prevegi adquirir la 
resistència de disseny. 

 

• Proves de càrrega 

Les proves de càrrega en puntals es realitzaran en els casos següents: 

a.  Quan així estiguin previstes en el Projecte. 

b.  Quan existeixin dubtes sobre les capacitats de càrrega assolides, sobretot en aquells 
casos en els quals s'ha utilitzat un procediment especial de clava. 

c.  Quan així el designi la Direcció d'Obra. 

Les proves s'executaran als puntals que designi la Direcció d'Obra. A efectes de ser assajat 
independent, s’executaran pilots de proba, si així ho designes la D.O. fins a la càrrega de 
servei, o bé fins a la càrrega de ruptura o assentament. 

En l’esmentat cas, el pilot no podrà executar-se a la mateixa zona que la resta de pilots, si 
però, a les proximitats, havent d’estar en iguals condicions en el que es refereix a 
característiques del sòl i de profunditat que els pilots definitius. 

El Contractista haurà de presentar el procediment o els procediments que proposa per a 
l'execució de les proves, que haurà d'indicar el número i la forma en la qual aquelles s'han de 
realitzar, tant en els puntals de prova com en els puntals de treball. Els procediments hauran de 
ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

Com l'assaig de càrrega originarà al puntal de prova la seva ruptura o assentament, l'esmentat 
puntal no podrà executar-se a la mateixa zona de fonamentació, sinó en les seves proximitats, 
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havent d'estar en iguals condicions referent a característiques del terra i de profunditat que els 
puntals definitius. 

En obres de fàbrica importants hauran de dur-se a terme, en la mesura possible, dues proves 
de càrrega sobre puntals de proves. En aquest cas, la distància que ha d'existir entre els 
puntals provats no haurà de ser inferior a tres metres (3 m). Durant el temps que durin les 
proves de càrrega no hi podrà haver cap classe de trepidacions tals com les produïdes pel 
trànsit, maquinària treballs de clava, etc. No es realitzarà més d'una prova alhora. 

En la prova haurà de tenir-se molt en compte el que la sobrecàrrega coincideixi amb l'eix del 
puntal i que durant l'assentament no oscil·li l'esmentada càrrega per evitar que basculi. 

La realització de proves de càrrega i l'estudi dels resultats es faran segons la Norma DIN1.054. 
L'import dels puntals de prova i dels assaigs sobre ambdós tipus de puntals, es consideren 
inclosos en les despeses d'assaig. 

En el cas que les proves de càrrega sobre puntals de treball produïssin assentaments 
excessius o quan l'execució d'un puntal de treball fos defectuosa per negligència del 
Contractista, la Direcció d'Obra podrà ordenar l'execució de tres proves de càrrega 
suplementàries sobre puntals de treball per cada puntal defectuosos que s'hagi trobat o es vagi 
trobant, havent de limitar-se aquestes proves suplementàries a aplicar sobre el puntal una 
càrrega màxima al cent trenta per cent (130%) de la de treball. El cost d'aquestes proves 
suplementàries, realitzades sobre puntals de treball no serà abonat al Contractista, ni tan sols 
no deduït de les despeses d'assaig. 

 

• Condicions generals 

En aquells punts no inclosos en el present plec es mantindran els criteris generals regulats per 
la Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CPI/1977 "Fonamentacions, Puntals in situ" 
Especificació CPI-1, per la "Instrucció per al projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o 
EHE-08 armat, i pel Plec de Prescripcions Tècniques per a les Obres de Carreteres i ponts 
M.O.P. (PG-4/88), és especial en el disposat en l'articulo 670.2.2. "Puntals d'acer". 

 

3.1.4 Pintura per a puntal metàl·lic 

 
La pintura al puntal metàl·lic tindrà la finalitat de protegir-lo de la corrosió a les zones de 
marees. Les pintures hauran de ser de tipus HEMPADUR o similar, sent aprovades per la 
Direcció d'Obra. 

L'esquema de pintada per al projecte consisteix en: 

-  Raig abrasiu fins a grau Sa2 ½ - UNEIX-ENISO 8501-1 

-  1 x225 o seques d'autoimprimant epoxy de capa gruixuda antiabrasió 

-  1 x 175 o seques de recobriment de capa gruixuda epoxy màstic 

El vehicle de la pintura serà exempt de colofonia i els seus derivats, així com també de resines 
fenòliques. 
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La pintura no tindrà benzol, derivats, clorats o qualsevol altre dissolvent de toxicitat 
reconeguda. 

Les pintures s'han de transportar directament del lloc de la fabrica a l'obra, on es rebran els 
recipients. Es prenguessin les precaucions necessàries per a la seva bona conservació. 

Els recipients s'obriran en el moment d'ús, comprovant-se la integritat dels recipients. Es 
rebutgés tot recipient que tingui el precintat obert. 

 

3.1.5 Mesurament i abonament 

 
S'abonaran per metres (m) de puntal útil, incloent l'armadura necessària i mesurats al terreny 
com a suma de les longituds de cada un d'ells, des de la punta fins a la cara inferior de 
l'encepat. El diàmetre d'abonament serà el diàmetre interior de la. No obstant això, l'armadura 
podrà ser d'abonament independent quan així figuri expressament en el Quadre de Preus. El 
preu inclou la perforació en qualsevol classe de terreny, fins i tot en casos de demolicions en 
formigó o bitlles, si és necessari encastament, etc. 

No serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs en el preu unitari, la perforació i 
intubació des de la cota del terreny fins a la cara inferior de l'encepat la demolició dels caps ni 
el formigonat de la part demolida. Tampoc no seran d'abonament els elements o treballs 
auxiliars, tals com a sombreretes, guaspes, plataformes o illes de treball, etc. 

El preu inclou les següents operacions i materials: 

o Transport a l’obra i trasllat d’equips d’excavació, grues, grups electrògens, tubs de 

formigonat, equips de fabricació de llots, intubacions, medis auxiliars i maquinària 

necessària. 

o Replanteig i muntatge d’equips 

o Subministrament, fabricació, recuperació i regeneració de llots 

o Utilització de trepant quan sigui necessari 

o Col·locació d’armadures 

o Subministrament i col·locació de tubs per assaig sònic 

o Treballs en jornada diürna o nocturna reduïda per al trànsit 

o Energia i aigua consumides 

o Càrrega i transport a abocador dels productes de l’excavació 

o Cànon d’abocador i manteniment de l’abocador 

o Escapçat del pilot i formigonat de la part derruïda 

o Execució de camins plataformes, illetes, etc, i totes les operacions auxiliars 

necessàries per a l’execució 

o Qualsevol altre material auxiliar i operació, necessària per la total i correcta execució 

de la unitat. 

Es considera inclòs al preu d’abonament, tots els costos d’auscultació, exceptuant els assaigs 
sònics. 
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Quan es realitzin pilots per a probes de càrrega s’hauran de mesurar i abonar segons 
l’esmentat en aquesta unitat, però quedant inclòs el preu de la proba de càrrega. 

 

 
4. ENCOFRATS 

 
4.1 ENCOFRAT I DESENCOFRAT D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  

 
4.1.1 Definició 

 
Es defineix com a encofrat l'element destinat a l'emmotllament " in situ" de formigons. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent-se per això últim el que queda embegut dins del formigó. 
Aquest últim cas requerirà l'acceptació prèvia de la Direcció d'Obra. 

 

4.1.2 Execució d'obra 

 
Els encofrats, així com les unions dels seus diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les càrregues, 
càrregues variables i accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a 
conseqüència del procés de formigonat i, especialment les degudes a la compactació de la 
massa. 

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc mil·límetres (5 mm) per als 
moviments locals i la milena de la llum (l/1.000) per als de conjunt. 

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres (6 m) es disposarà l'encofrat de manera 
que, una vegada desencofrada i carregada la peça, aquesta present una lleugera contrafletxa 
(de l'ordre del milè de la llum), per aconseguir un aspecte agradable. 

Els encofrats seran prou estancs per impedir pèrdues apreciables de lletada, donada la manera 
de compactació prevista. 

Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes en el moment del formigonat. Per 
facilitar aquesta neteja en els fons dels murs, s'hauran de disposar obertures provisionals a la 
part inferior dels encofrats corresponents 

Quan sigui necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, 
s'adoptaran les oportunes mesures perquè els encofrats no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 
D'altra banda, es disposaran les taules de manera que es permeti el seu lliure entumiment, 
sense perill que s'originin esforços o deformacions anormals. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó resultin 
bé acabades, col·locant matavius per aixamfranar les esmentades arestes, sense que aquests 
siguin d'abonament. No es toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres (5 mm) en les 
línies de les arestes. 
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó es tallaran arran del 
parament i se segellaran. 

Amb la finalitat de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, podrà fer-
se ús de desencofrant, amb les precaucions pertinents, ja que els mateixos, fonamentalment, 
no hauran de contenir substàncies perjudicials per al formigó. 

A títol d'orientació, s'assenyala que podran emprar-se com a desencofrants els vernissos 
antiadherents compostos de silicones, o preparats a base d'olis solubles en aigua o en greix 
diluït, evitant l'ús de gasoil, greix corrent, o qualsevol altre producte anàleg. 

L'ocupació d'encofrats lliscants per a l'execució de les galeries requerirà la presentació a la 
Direcció d'Obra, per al seu estudi, de la informació complementària necessària amb indicació 
expressa de les característiques del mateix, plànols de detall del sistema, materials a emprar, 
maquinària, mitjans auxiliars i personal necessaris, fases de treball, temps de desencofrat per a 
elements horitzontals i verticals, pla d'obra, etc. 

La Direcció d'Obra, una vegada estudiada la proposta, en un termini màxim de dues setmanes 
a partir de la data de lliurament de la totalitat de la documentació, resoldrà acceptant la 
proposta o indicant els seus comentaris. 

El Contractista quedarà obligat a la resolució que adopti la Direcció d'Obra, sense més 
limitacions que les que poguessin derivar-se de l'aplicació del Reglament General de 
Contractes de l'Estat. 

En cap cas la resolució de la proposta, en qualsevol sentit, no suposarà una ampliació del 
termini d'execució ni increment del preu ofertat. 

Es posarà especial atenció a retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el lliure joc de les 
juntes de retracció o dilatació, així com de les articulacions, si n'hi ha. 

A títol d'orientació, pot utilitzar-se els terminis de desencofrat o descimbrament donats per la 
fórmula expressada a l'Art. 21 de la Instrucció EHE-08. 

L'esmentada fórmula és només aplicable a formigons fabricats amb ciment Portland i en el 
supòsit que el seu enduriment s'hagi dut a terme en condicions ordinàries. 

En elements verticals que no suportin el seu pes propi en flexió, es mantindrà l'encofrat durant 
un mínim d'onze (11) hores per a encofrats impermeables, de temps equivalent a 15 graus 
centígrads (15ºC) de temperatura ambient. Per avaluar el temps equivalent es tindrà en compte 
la següent relació: 

11 hores a 15ºC =8 hores a 20ºC =15 hores a 10ºC = 24horas a 5ºC. 

8 hores a 15ºC =6 hores a 20ºC =12 hores a 10ºC =18 hores a 5ºC. 

Quan els elements suportin càrregues degudes al vent, no es desencofraran fins que hagi 
assolit la resistència suficient per resistir-les. 

En l'operació de desencofrat, és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i elements 
anàlegs durant dotze hores desenganxats del formigó i a un, dos o tres centímetres del mateix, 
per evitar els perjudicis que pogués ocasionar la possible ruptura instantània o no d'una 
d'aquestes peces en caure des de gran altura. 
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El desencofrat s'haurà de realitzar el més aviat possible, per tal d'iniciar com més aviat millor 
les operacions de curat. 

 

4.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Els encofrats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície en contacte amb el formigó, 
mesurats sobre Plànols o a l'Obra. A tal efecte, els forjats es consideren encofrats per la cara 
inferior i vores laterals, i les bigues pels seus laterals i fons. 
 

 
5. OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT 

 
5.1 CONDICIONS GENERALS 

 
5.1.1 Transport 

 
Per al transport del formigó, s'utilitzaran procediments adequats perquè la massa arribi al lloc 
de la seva col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenia de 
nou pastada; és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis 
apreciables en el contingut d'aigua, etc. Especialment es cuidarà que la massa no arribi a 
assecar-se tant que li impedeixi o dificulti la seva adequada posada en obra i compactació. 

Quan s'emprin formigons de diferents tipus de ciment. Es netejarà acuradament el material de 
transport abans de fer el canvi de conglomerant. 

 

5.1.2 Execució de les obres 

 
L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou entre d'altres les operacions 
següents: 

a)  Preparació del tall 

Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o terra de fonamentació, o sobre la 
tongada inferior de formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb raig d'aigua 
i aire a pressió, i s'eliminaran els bassals d'aigua que hagin quedat. 

Prèviament al formigonat d'un tall, la Direcció d'Obra podrà comprovar la qualitat dels 
encofrats, podent ordenar la rectificació o reforç d'aquests si segons el seu parer no 
tenen la suficient qualitat d'acabament o resistència. 

També podrà comprovar que les barres de les armadures es fixen entre si mitjançant les 
oportunes subjeccions, mantenint-se la distància a l'encofrat, de manera que quedi 
impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó, i 
permetent-se a aquest embolicar-les sense deixar coqueres. Aquestes precaucions 
s'hauran d'extremar amb els cèrcols dels suports i armadures de les plaques, lloses o 
voladissos, per evitar el seu descens. 
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Aquestes comprovacions no disminueixen en res la responsabilitat del Contractista quant 
a la qualitat de l'obra resultant. 

Prèviament a la col·locació en sabates i fons de fonaments, se'n recobrirà el terreny amb 
una capa de formigó H 100 de 0,10 m d'espessor mínima per a neteja i igualació, i un es 
cuidarà d'evitar que caigui terra sobre ella, o durant el subsegüent formigonat. 

Per iniciar el formigonat d'un tall, se saturarà d'aigua la capa superficial de la tongada 
anterior i es mantindran humits els encofrats. 

b)  Dosificació i fabricació del formigó. 

Haurà de complir-se el que al particular assenyala la Instrucció EHE-08, i quant a la 
fabricació i subministrament de formigó prefabricat, serà d'aplicació la Instrucció EHE-08. 

c)  Posada|Posta en obra del formigó. 

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1 h) entre la fabricació 
del formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest termini si 
s'empren conglomerants o additius especials, prèvia autorització del Director d'Obra, 
podent augmentar-se, a més, quan s'adoptin les mesures necessàries per impedir 
l'evaporació de l'aigua o quan es presentin favorables condicions d'humitat i temperatura. 
En cap cas no es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi 
d'enduriment, segregació o dessecació. 

No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures|alçàries superiors a un metre 
i mig (1,5m), quedant prohibit el llançar-lo amb la pala en gran distància, distribuir-lo amb 
rascles, fer-ho avançar més d'un metre (1 m) dins dels encofrats, o col·locar-lo en capes 
o tongades l'espessor del qual sigui superior al qual permeti una compactació completa 
de la massa. 

El Contractista proposarà al Director d'Obra els sistemes de transport i abocament que vagi 
a emprar, per a la seva aprovació. 

d)  Compactació del formigó 

Llevat dels casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per vibració, 
de tal manera que s'eliminin les coqueres, buits i possibles, sobretot en els fons i 
paraments dels encofrats, especialment en els vèrtexs i arestes, i s'obtingui un perfecte 
tancat de la massa, sense que arribi a produir-se disgregació. 

El procés de compactació s'haurà de prolongar fins que reflueixi la pasta a la superfície. 

La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar no haurà de ser inferior a sis mil 
cicles per minut (6.000 cic/mim). Aquests aparells s'han de submergir ràpidament i 
profundament en la massa, cuidant-se de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat 
constant. Quan es formigoni per tongades, convé introduir el vibrador fins que la punta 
penetri a la capa subjacent, procurant mantenir l'aparell vertical o lleugerament inclinat. 

Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els successius 
punts d'immersió, han de ser els adequats per produir a tota la superfície de la massa 
vibrada una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps a 
vibrar en pocs punts més prolongadament. 
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Si s'avaria un dels vibradors emprats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el 
ritme de formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per piconat, aplicada 
amb barra, suficient per acabar l'element que s'està formigonant, no podent iniciar-se el 
formigonat d'altres elements mentre no s'hagin reparat o substituït els vibradors avariats. 

e)  Juntes de formigonat 

Les juntes de formigonat no previstes en els Plànols se situaran en Direcció el més 
normal possible a la de les tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys 
perjudicial, allunyant-les amb l'esmentada finalitat de les zones en les quals l'armadura 
estigui sotmesa a fortes traccions. Si el plànol de la junta resulta mal orientat, es 
destruirà la part de formigó que sigui necessari eliminar per donar a la superfície la 
Direcció apropiada. 

L'execució de totes les juntes de formigonat, previstes o no en els Plànols, s'ajustarà a 
l'establert a l'Article 3.20.2 d'aquest Plec i a l'Art. 17 de la Instrucció EHE-08 i els seus 
comentaris. 

En qualsevol cas, tenint en compte l'anteriorment assenyalat, el Contractista proposarà a 
la Direcció d'Obra, per al seu vistiplau o objeccions, la disposició i forma de les juntes 
entre tongades o de limitació de tall que estimi necessàries per a la correcta execució de 
les diferents obres i estructures prevista, amb quinze dies (15) d'antelació a la data en la 
qual es prevegin realitzar els treballs. 

No s'admetran suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues, 
adoptant-se les precaucions especialment per assegurar la transmissió d'esforços, tals 
com a dentat de la superfície de junta o disposició d'armadures inclinades. Si per avaries 
imprevisibles o no esmenables, o per causes de força major, quedarà interromput el 
formigonat d'una tongada, es disposarà el formigonat fins llavors col·locat d'acord amb 
l'assenyalat en apartats anteriors. 

f)  Curat del formigó. 

Durant el primer període d'enduriment, se sotmetrà el formigó a un procés de curat, que 
es prolongarà al llarg d'un termini, segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques. 

Com a norma general, es prolongarà el procés de curat un mínim de set dies (7), havent 
d'augmentar-se aquest termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment lent o en ambients 
secs i calorosos, que en el seu cas determinarà la Direcció d'Obra. Quan les superfícies 
de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües o filtracions salines, alcalines o 
ensulfatades, és convenient augmentar l'esmentat termini de set dies (7) en un 50%, 
almenys. 

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, 
mitjançant reg per aspersió que no produeixi deslavatge. L'aigua emprada en aquestes 
operacions haurà de tenir les qualitats exigides en la Instrucció EH 82. 

Un altre bon procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, palla, o altres 
materials anàlegs, i mantenir-los humits mitjançant regs freqüents. En aquests casos, 
s'ha de prestar la màxima atenció a què aquests materials siguin capaços de retenir la 
humitat i siguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre als sacs, 
palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i arrossegades per 
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l'aigua de curat, puguin alterar l'enduriment i primer enduriment de la superfície de 
formigó. 

No es permetrà l'ocupació d'aigua de mar. 

El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments plàstics i altres tractaments adequats, sempre que tals mètodes, 
especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimin 
necessàries per aconseguir, durant el primer període d'enduriment, la retenció de la 
humitat inicial de la massa. 

g)  Acabat del formigó. 

Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon 
aspecte, sense defectes ni rugositats. 

Si malgrat totes les precaucions, apareguessin defectes o coqueres, es picarà i omplirà, 
prèvia aprovació de la Direcció d'Obra, amb morter del mateix color i qualitat del formigó. 

h)  Observacions generals respecte a l'execució. 

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui 
provocar danys en els elements ja formigonats. Es recomana que en cap moment, la 
seguretat de l'estructura durant l'execució no sigui inferior a la prevista en el Projecte per 
a l'estructura en servei. 

S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i 
els processos d'execució s'ajustin en tot a l'indicat en el Projecte. 

En particular, s'haurà de cuidar que tals disposicions i processos siguin compatibles amb 
les hipòtesis considerades en el càlcul, especialment pel que fa als enllaços 
(encastament, articulacions, suports simples, etc.). 

i)  Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. 

Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques i químiques, que per la seva 
naturalesa puguin perjudicar algunes qualitats de l'esmentat material, s'adoptaran, en 
l'execució de l'obra, les mesures oportunes per evitar els possibles perjudicis o reduir-los 
al mínim. 

En el formigó, es tindrà en compte no solament la durabilitat del formigó davant les 
accions físiques i a l'atac químic, sinó també la corrosió que pugui afectar a les 
armadures metàl·liques, havent de prestar, per tant, especial atenció als recobriments de 
les armadures principals i estreps. 

En aquests casos, els formigons hauran de ser molt homogenis, compactes i 
impermeables. 

El Contractista, per aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, 
treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d'Obra la 
utilització d'additius adequats, d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE-08, 
sent opcional per a aquesta l'autorització corresponent. 

No seran d'abonament els additius que poguessin ser autoritzats per la Direcció de l'Obra 
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a petició del Contractista 

 

5.1.3 Formigonat en condicions climatològiques desf avorables 

 
a)  Formigonat en temps plujós 

En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la 
qualitat del formigó. 

Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà de ser 
aprovada per la Direcció d'Obra. 

b)  Formigonat en temps fred 

Se seguiran les directrius de l'Article 18 de la Instrucció EHE-08 i els seus comentaris. 

Si la necessitat de formigonar en aquestes condicions part del Contractista, les despeses i 
problemes de tot tipus que això origini seran per compte i risc del Contractista. 

c)  Formigonat en temps calorós 

Se seguiran les directrius de l'Article 19 de la Instrucció EHE-08 i els seus comentaris. 

 

5.2 FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES 

 
5.2.1 Murs 

 
El formigonat en murs, lloses, forjats i estructures anàlogues es realitzarà de forma contínua 
entre les juntes de dilatació, retracció i construcció, assenyalades en els Plànols. Amb 
l'aprovació del Director d'Obra, es podran establir juntes de formigonat seguint les condicions 
recollides a l'Article 10. 

 

5.2.2 Bigues, pilars, sabates i plaques 

 
Aquestes estructures es formigonaran de forma contínua entre les juntes de dilatació, retracció 
i construcció fixades en els Plànols. 

Només podran establir-se juntes de construcció en llocs diferents dels assenyalats en els 
Plànols si l'autoritza el Director d'Obra. 

No es començarà el formigonat mentre la Direcció d'Obra no doni la seva aprovació a les 
armadures i encofrats. 

 

 

 



 

Autor: Alberto Costa Sanz 
Projecte: Projecte d’infraestructura marítima del moll de 
Pescadors al Port Vell de Barcelona 

 

Capítol 3. Definició, execució, amidament i abonament de les obres 40 

 
5.2.3 Tolerància 

 
Desviació de la vertical en murs o eix de pilars: B 1/1000 de l'altura 

Desviació màxima de la superfície plana mesurada amb regla de tres metres (3 m): 5/mm 

Desviació màxima en la posició de l'eix d'un pilar respecte de la teòric: 20/mm 

Variació del cantell en bigues, pilars, plaques i murs: B 1/1000 de la dimensió 

 

5.3 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Els formigons es mesuraran per metres cúbics (m3), d'acord amb les dimensions indicada en 
els Plànols. 

Els preus inclouen el subministrament dels materials, la fabricació i posada en obra, fins i tot 
bombatge, d'acord amb les condicions del present Plec. 

No s'abonaran les operacions que sigui precís efectuar per netejar, arrebossar i reparar les 
superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les 
tolerades o que presentin defectes. 

Els formigons que per les seves característiques (derivades de necessitats d'obra o canvis 
ordenats per la Direcció d'Obra) requereixin l'ocupació de ciments especials, s'abonaran al preu 
que figuri en el Quadre de preus núm. 1, augmentat o disminuït, en la diferència de preus que 
en aquest moment existeixi al mercat, entre el ciment especial i el ciment normal, l'ús del qual 
era previst en el Projecte per al formigó citat. 

En l'aplicació dels preus s'entén inclòs l'esgotament d'aigües necessari per a l'adequat 
abocament del formigó. 

 

 
6. ACER 

 
6.1 ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN OBRES DE FORMIGÓ 

 
6.1.1 Armadures per a formigó armat 

 
Les barres es fixaran convenientment de manera que conservin la seva posició relativa durant 
l'abocament i compactació del formigó, sent preceptiu l'ús de separadors que mantinguin les 
barres principals i els estreps amb els recobriments mínims exigits per la Instrucció per al 
Projecte i l'Execució d'Obres de formigó en Massa o Armat (EHE-08). 

Les restants condicions per a l'execució d'aquesta unitat d'obra seran les indicades en la 
mateixa Instrucció EHE-08. 

Les desviacions permissibles (definides com els límits acceptats per a les diferències entre les 
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dimensions especificades en Projecte i les dimensions reals en obra) al tall i col·locació de les 
armadures seran les següents: 

Longitud de cort L 

Si L < 6 metres:   B 20 mm 

Si L > 6 metres:   B 30 mm 

Doblegat, dimensions de forma L 

Si L < 0,5 metres:   B 10 mm 

Si 0,5 m < L < 1,50 metres:  B 15 mm 

Si L >1,50 metres:   B 20 mm 

Recobriment 

Desviacions en menys: 5 mm 

Desviacions en més, sent h el cantell total de l'element: 

Si h < 0,50 metres:   10 mm 

Si 0,50 m < h < 1,50 metres:  15 mm 

Si h > 1,50 metres:   20 mm 

Distància entre superfícies de barres paral·leles consecutives, L 

Si L < 0,25 metres:   B 5 mm 

Si 0,50 m < L < 0,20 metres:  B 10 mm 

Si 0,20 m < L < 0,40 metres:  B 20 mm 

Si L > 0,40 metres:   B 30 mm 

Desviació en el sentit del cantell o de l'ample de l'element de qualsevol punt de l'eix de 
l'armadura, sent L el cantell total o l'ample total de l'element en cada cas. 

Si L < 0,25 metres:   B 10 mm 

Si 0,25 m < L < 0,50 metres:  B 15 mm 

Si 0,50 m < L < 1,50 metres:  B 20 mm 

Si L > 1,50 metres:   B 30 mm 

 

6.1.2 Mesurament i abonament de les armadures d'obr es de formigó armat 

 
Les armadures es mesuraran i abonaran per quilogram (kg) col·locat en obra, deduït dels 
plànols, aplicant per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds 
deduïdes dels plànols. 

No serà d'abonament l'excés d'obra que per la seva conveniència, errors o altres causes 
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executi el Contractista. 

No serà d'abonament cap percentatge en concepte de retalls, patilles, ganxos, separadors, 
suports, filferro de lligall, etc., que no es trobi delimitat en els plànols. 

 

 
7. ALBAÑILERIA I SOLADOS 

 
7.1 MORTERS 

 
7.1.1 Fabricació i ocupació 

 
La barreja del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament; en el primer cas es farà sobre 
un pis impermeable. 

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins a aconseguir un producte homogeni de color 
uniforme. A continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè, una 
vegada batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació en obra. 

 

Només es fabricarà el morter precís per a ús immediat, rebutjant-se tot aquell que hagi 
començat a forjar i aquell que no hagi estat emprat dins dels 45 minuts (45 min) que segueixin 
a seu pastat. 

Si és necessari posar en contacte el morter amb altres morters i formigons que en difereixin en 
l'espècie del ciment, s'evitarà la circulació d'aigua entre ells, bé mitjançant una capa intermèdia 
molt compacta de morter fabricat amb qualsevol dels dos ciments, bé esperant que el morter o 
formigó primerament fabricat estigui sec, o bé impermeabilitzant superficialment el morter més 
recent. 

S'exercirà especial vigilància en el cas de formigons amb ciments siderúrgics. 

 

7.1.2 Característiques generals 

 
Morters. Per a la seva ocupació en les diferents classes d'obres, s'estableixen els següents 
tipus i dosificacions de morters de ciment Portland: 

Tipus    kg de ciment P 350   Utilització 

per m3 de morter 

M 250    250     Fàbrica de maó 

M 350    350     Fonament de vorades i rigoles 

M 600    600     Guarnits 
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7.1.3 Mesurament i abonament 

 
El morter no serà d'abonament directe, ja que es considera inclòs en el preu de la unitat 
corresponent, llevat que es defineixi com a unitat independent, en el cas de la qual es mesurarà 
i abonarà per metres cúbics (m3) realment utilitzats. 

 

 
8. JUNTES D'ESTANQUITAT I CONSTRUCCIÓ 

 
8.1 JUNTES D'ESTANQUITAT 

 
8.1.1 Definició 

 
Element que separa dues masses de formigó de manera que, permetent les seves dilatacions i 
contraccions, asseguri l'absència de filtracions. 

 

8.1.2 Materials 

 
Perfil de plàstic elastòmetre 

Poliestirè expandit en planxes 

 

8.1.3 Característiques generals 

 
Les planxes de poliestirè no hauran de deformar-se ni trencar-se durant la seva manipulació. 

Els perfils de material elastòmer seran de les dimensions que s'estableixin en el Projecte, o per 
la Direcció d'Obra. 

 

8.1.4 Execució 

 
Els elements compresos entre dues juntes es formigonaran d'una sola vegada. El formigonat es 
detindrà en una junta i no podrà continuar-se l'element adjacent fins a no haver endurit 
l'anterior. 

Una vegada retirat l'encofrat de la junta, es fixarà sobre la seva superfície una planxa de 
poliestirè expandit sense fer malbé el perfil d'estanquitat, que posteriorment serà segellat en 
superfície si així ho indiquen els Plànols o la Direcció d'Obra. 
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8.1.5 Mesurament i abonament 

 
S'efectuarà per metre lineal (m) de perfil d'estanquitat col·locat, depenent de la seva amplada, 
inclòs tot el material, corts, soldadura i segellament, materials, i treballs necessaris per a la 
seva correcta execució fins i tot la dificultat del sistema d'encofrat necessari. 

 

8.2 JUNTES DE CONSTRUCCIÓ 

 
8.2.1 Execució 

 
La disposició i forma en la qual han de realitzar-se les juntes de construcció que es considerin 
necessàries per a la correcta execució de l'estructura que es tracti vindrà indicada en els 
Plànols de Projecte. 

Una vegada estudiats els Plànols, el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra la disposició i 
forma de les juntes de tongades o construcció que estimi necessàries per a una correcta 
execució, amb una antelació mínima de 15 dies a la data en la qual es prevegin realitzar els 
treballs. 

Llevat de prescripció en contra dels Plànols de Projecte, la superfície de les juntes del formigó 
executat en primer lloc, es picarà intensament fins a eliminar tot el morter del parament i de les 
armadures. En les juntes entre tongades successives, s'haurà d'efectuar un rentat amb aire i 
aigua a pressió. 

 

Es prendran les precaucions necessàries per aconseguir que les juntes de construcció i de 
tongades quedin normals als paraments en les proximitats d'aquests. S'evitarà a tota hora la 
formació de zones amb forma de ganivet en cada una de les tongades de formigonat. 

Una vegada començat el formigonat, no s'admetrà la suspensió del mateix quan es tallin 
longitudinalment les bigues, tret que s'autoritzi expressament pel Director d'Obra, adoptant-se 
en casos de força major precaucions especials per assegurar la transmissió d'esforços, tals 
com a dentat de la superfície de junta, disposició d'armadures inclinades, etc. 

 

8.2.2 Mesurament i abonament 

 
Les juntes de construcció es consideraran d'abonament en el cas que siguin definides en els 
plànols de Projecte. 

S'abonaran per mesurament dels metres quadrats (m2) realment executats en obra, d'acord 
amb els Plànols del Projecte. 

Es considera inclòs en el preu d'aplicació el picat, rentat amb aigua i aire a pressió i la neteja 
del parament de formigó de la junta, la protecció, redreçat i neteja d'armadures, així com la 
resina epoxi adherent en cas que així figuri en els Plànols o ho indiqui la Direcció d'Obra. 
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9. MORTER EPOXI 

 
9.1 DEFINICIÓ 

 
Mescla d'àrids inerts i resina epoxi. 

 

9.2 MATERIALS 

 
Epoxi: Producte obtingut a partir de l'epoclorhidrina i del bisfonol A, al que se li afegeix un 
enduridor i, eventualment, diluents, càrregues, i d'altres. 

 

9.3 CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 
La proporció en pes àrid/resina estarà compresa entre tres (3) i set (7). 

Quan la capa de morter aplicada sigui d'espessor superior a tres mil·límetres (3 mm), 
s'utilitzaran resines de baix mòdul d'elasticitat. 

Per a la injecció d'esquerdes actives, s'utilitzaran resines de ràpid curat. 

 

9.4 EXECUCIÓ 

 
La mescla pot realitzar-se a mà o mecànicament. En primer lloc es barrejaran els components 
de la resina i, a continuació, s'afegirà l'àrid, de forma gradual. 

Abans de procedir a l'aplicació del morter epoxi sobre una superfície, s'haurà d'eliminar una 
capa de formigó d'un mil·límetre (1 mm) d'espessor, així com qualsevol tipus de greix, brutícia 
i/o agents de curat. Posteriorment, es procedirà al rentat de la superfície amb raig intens 
d'aigua i assecatge amb aire a pressió. 

A la injecció d'esquerdes no s'empraran pressions superiors a set (7) kp/cm2. 

 

9.5 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
S'efectuarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra. 
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10. SUPORTS DE NEOPRÈ ARMAT 

 
10.1 DEFINICIÓ 

 
Es defineixen així els aparells de suport constituïts per una peça de material elastomèric que 
permet, amb la seva deformació elàstica, desplaçament o girs dels elements estructurals que 
suporten. 

Els suports seran armats: constituïts per capes de material elastomèric separades per cèrcols 
de xapes d'acer, que queden units fortament al material elastomèric durant el procés de 
fabricació. 

 

10.2 CARACTERÍSTIQUES 

 
Referents als materials components. 

El fabricant haurà de presentar un Certificat d'Assaigs efectuats en Laboratori Oficial, realitzats 
com a màxim un any abans de la data de subministrament, en el qual es demostri el 
compliment dels següents valors: 

-  Per al cautxú sintètic (Neoprè). 

-  Resistència a la tracció com a mínim. 176 kg/cm2 NORMA UNEIX 53510. 

-  Allargament a la ruptura com a mínim 450% NORMA UNEIX 53510. 

-  Duresa IRHD a 30 segons 60 B 5 punts NORMA UNEIX 53549. 

-  Compressió set 22 hores a 93è C com a màxim. 30% NORMA UNEIX 53511. 

-  Temperatura límit de no fragilitat 15º C màxim NORMA UNEIX 54541. 

 

Resistència a l'ozó: Després de la permanència durant 100 hores en una concentració de 100 
p.p.c.m. a 38è C i un 20% d'allargament, no han d'aparèixer esquerdes visibles a simple vista 
NORMA UNEIX 53558. 

 

Per a l'acer 

Resistència a la tracció com a mínim. 3.500 kg/cm2 NORMA CETA 20115. 

Límit elàstic com a mínim. 2.200 kg/cm2 NORMA CETA 20205. 

Per a la unió Cautxú/Acer. 

Mínim 17,50 kg/cm NORMA UNE 53565. 

Referent al suport complet. 
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El fabricant haurà de presentar certificat d'haver efectuat al Laboratori Oficial un assaig de 
resistència del suport sota l'efecte de, com a mínim, 2 milions de cicles alternatius de càrrega. 

Les càrregues seran 0,5 vegades la de treball indicada pel fabricant com a mínim en el llindar 
inferior i 1,5 vegades la de treball indicada pel fabricant com a mínim en el llindar superior. 

El suport, a l'acabament de l'assaig, no haurà de presentar cap despreniment entre la xapa 
d'acer i el cautxú, ni clivellament d'aquest. 

Donada la tipologia de l'assaig, una vegada efectuat serà vàlid per un període de 10 anys. 

 

10.3 EXECUCIÓ 

 
Els suports de material elastomètric s'assentaran sobre una capa de morter de ciment, de 
quatre-cents cinquanta quilograms de ciment P 350 per metre cúbic de morter (450 kg/m3), 
d'almenys un centímetre (1 cm) d'espessor, de manera que quedi la seva cara superior 
perfectament horitzontal, llevat que s'indiqui expressament en els Plànols que han de quedar 
amb determinada pendent. Es vigilarà que la placa sigui lliure en tota la seva altura, per tal que 
no quedi coartada la seva llibertat de moviment horitzontal. 

 

10.4 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Els suports s'abonaran per unitats de cada tipus i dimensions realment col·locades en obra, i 
explicats sobre els plànols. 

En el preu unitari quedaran inclosos el morter d’assentament, i quantes operacions siguin 
necessàries perquè la unitat quedi perfectament executada. 

 

11. LLOSES PER A ENCOFRAT PERDUT. 

 
11.1 DEFINICIÓ 

 
Es defineixen com a lloses per a encofrat perdut aquells elements constructius de formigó, 
fabricats " in situ" o en taller, que es col·loquen o munten una vegada forjats, i la finalitat del 
qual es destina a l'emmotllament " in situ" de formigons i morters, sense possibilitat de 
recuperació, passant a formar part de l'element formigonador. 

 

11.2 CARACTERISITICAS 

 
Els materials a emprar en la fabricació hauran de complir les condicions establertes al present 
Plec General per a les obres de formigó armat. 

Llevat d'indicació en contra en els Plànols o per part de la Direcció d'Obra, els materials a 
emprar seran els següents: 
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-  Formigó H-35 

-  Armadura AEH-500 

Els elements prefabricats s'ajustaran totalment a la forma, dimensions i característiques 
mecàniques especificades en els Plànols i el Projecte. 

Ha de resistir les sol·licitacions verticals procedents del pes del formigó fresc i de la càrrega 
originada pel treball a l'obra, així com xocs i vibracions i esforços ocasionals produïts durant 
l'execució. 

 

11.3 CONTROL DE RECEPCION 

 
El Director d'Obra efectuarà els assaigs que consideri necessaris per comprovar que els 
elements prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Les peces 
deteriorades en els assaigs de caràcter no destructiu per no haver assolit les característiques 
previstes, seran de compte del Contractista. 

Es posarà especial cuidat en comprovar que la contrafletxa és l'adequada per a les càrregues a 
suportar. 

 

11.4 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Les lloses alleugerides es mesuraran per metre quadrat (m2), abonant-se d'acord amb els 
corresponents preus del Quadre de Preus Núm. 1. En aquesta unitat d'obra estan incloses 
totes les despeses de subministrament, fabricació, control de producció, càrrega, transport a 
obra, descàrrega, emmagatzemament, col·locació en la seva ubicació definitiva i acoblament o 
unió a altres elements o a l'obra executada "in situ", així com tots els mitjans auxiliars, personal 
i maquinària necessaris per a l'execució dels treballs. 

 

 
12. BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 
12.1 DEFINICIÓ 

 
Es consideren com bigues prefabricades de formigó armat o pretesatge, les que constitueixen 
productes estàndard executats en instal·lacions industrials fixes i que, per tant, no són 
realitzades en obra. 

 

12.2 CONDICIONS GENERALS 

 
Independentment del que segueix, la Direcció d'Obra podrà ordenar la presa de mostres de 
materials per al seu assaig, i la inspecció dels processos de fabricació, sempre que el consideri 
necessari. 
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12.3 EMMAGATZEMAMENT 

 
Les bigues s'emmagatzemaran en obra en la seva posició normal de treball, sobre suports de 
suficient extensió, i evitant el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui 
tacar o deteriorar. 

 

12.4 RECEPCIÓ 

 
Les bigues no han de presentar rebaves que siguin indici de pèrdues greus de lletada, ni més 
de tres (3) coqueres en una zona de deu centímetres quadrats (10 cm2) de parament, ni cap 
coquera que deixi vistes les armadures. 

Tampoc no presentaran superfícies destenyits o arestes descantellades, senyals de 
discontinuïtat en el formigonat, o armadures visibles. 

Llevat d'autorització de la Direcció d'Obra, no s'acceptaran bigues amb fissures de més d'una 
dècima de mil·límetre (0,1 mm) d'ample, o amb fissures de retracció de més de dos centímetres 
(2 cm) de longitud. 

La corba lateral màxim, mesurat en forma de fletxa horitzontal, no serà superior al cinc-cents au 
(1/500) de la llum. 

La Direcció d'Obra podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques i, en 
particular, del mòdul de fletxa, moments de fissuració i ruptura, i esforç tallant de ruptura, sobre 
un cert nombre de bigues. 

 

12.5 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Les bigues prefabricades de formigó pretensat, es mesuraran i abonaran per metre lineal (m), 
mesurat sobre els Plànols. 

 

 
13. MUNTATGE D'ELEMENTS PREFABRICATS 

 
13.1 DEFINICIÓ 

 
Consisteix en les operacions necessàries per al transport des de la pròpia obra i col·locació en 
la seva posició definitiva de bigues, lloses o altres elements prefabricats de formigó armat o 
pretensat. 
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13.2 EXECUCIÓ 

 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de càrrega i transport, en el 
qual s'indiquin els mitjans i enganxalls a utilitzar i l'itinerari previst. 

Les operacions de maneig i transport de peces prefabricades, bé sigui en taller o en obra, 
s'hauran de realitzar amb la màxima cura possible, mantenint l'ànima de les bigues en posició 
vertical. En cap cas no es produiran impactes ni sol·licitacions a torsió. 

En general, les bigues i lloses es transportaran i emmagatzemaran de manera que els punts de 
suport i la Direcció dels esforços siguin aproximadament els mateixos que els que tals elements 
tindran en la seva posició final a l'obra. Si el Contractista estimés necessari transportar o 
emmagatzemar tals elements en posicions diferents a la descrita, haurà de requerir l'aprovació 
prèvia de la Direcció d'Obra. 

Així mateix, prendran tota classe de precaucions per evitar qualsevol clivellament o ruptura dels 
elements prefabricats. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de muntatge, en el que 
s'indiqui el mètode i els mitjans auxiliars previstos. 

Les peces apilades a peu d'obra i disposades per al muntatge, seran examinades una per una, 
rebutjant-se totes aquelles que, per haver sofert maltractaments en el transport, presentin 
fissures, descamaments o esquerdes que segons el parer de la Direcció d'Obra afectin la seva 
resistència, durabilitat o estètica. 

Per al muntatge dels elements estructurals pesats, podran utilitzar-se grues fixes o mòbils, 
grues pòrtic, bigues o ponts de llançament o d'altres. No es permetrà l'ús de cables grua 
(blondines) per a la col·locació de les peces prefabricades en la seva ubicació definitiva; 
únicament podran utilitzar-se per al transport a una zona pròxima. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el Contractista presentarà, amb la 
deguda antelació, a l'aprovació de la Direcció d'Obra, el programa de cort, restricció o desviació 
del trànsit. 

Contractista, el Director d'Obra autoritza a prefabricar elements no previstos com tals en el 
Projecte, el Contractista presentarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació, un document en 
el qual constin els detalls concrets del procediment de muntatge, tractament de juntes, 
toleràncies de col·locació, detalls d'acabat, etc., pla de treball i muntatge. En cap cas, aquest 
canvi no suposarà un increment econòmic sobre el cost de l'obra, si aquesta hagués estat 
executada segons Projecte. 

 

13.3 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Les estructures de peces prefabricades de formigó s'abonaran per unitats d'elements 
prefabricats, col·locats en la seva ubicació definitiva i acoblats, o units a altres elements o a 
l'obra executada " in situ". 

En els preus unitaris a què es refereix el paràgraf anterior estaran inclosos totes les despeses 
de fabricació, transport, muntatge i unions de les peces prefabricades, i control de producció. 
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13.4 DEFINICIÓ 

 
Es defineix com a apuntalament la construcció provisional de fusta o metàl·lica per sostenir, per 
mitjà de puntals, qualsevol tipus d'estructura. Els puntals podran ser perfils laminats d'acer, 
taulons i rodanxons de fusta o estructures de secció composta a tall de bigues de gelosia. 
L'apuntalament inclourà, en cas necessari, l'arriostramient de puntals entre si, els dorments 
horitzontals adossats al terreny, les falques en els suports del terra i parets, etc. 

Apuntalaments d'emergència són els apuntalaments col·locats amb rapidesa al tall d'excavació 
per impedir, de manera provisional, els despreniments o lliscaments del terreny, o per coartar 
els moviments ja iniciats. 

 

13.5 PRESCRIPCIONS GENERALS 

 
El Contractista executarà l'apuntalament de l'excavació acabada per evitar despreniments i 
moviments del terreny o de les obres existents, sempre que sigui necessària aquesta mesura. 

Els apuntalaments es programaran i projectaran anteriorment l'execució de les excavacions per 
sostenir el terreny o les obres existents durant l'excavació i execució de les obres definitives. 

Els apuntalaments d'emergència es definiran i executaran pel Contractista sense esperar 
ordres de Direcció d'Obra, per al qual haurà de tenir en provisió d'obra els materials adequats a 
les característiques del terreny a excavar. L'execució de l'apuntalament es realitzarà amb la 
major rapidesa possible, a fi que no es produeixin despreniments o excessos d'excavació. 

La Direcció d'Obra podrà ordenar al Contractista la col·locació de puntals en llocs concrets 
encara que el Contractista no el consideri imprescindible, sempre que, segons el parer d'aquell, 
existeixin causes que ho justifiquin. 

Quan els apuntalaments es prevegin com a elements de sosteniment del terreny o del reforç 
dels apuntalaments, i no es tracti d'apuntalaments d'emergència, el disseny i càlculs justificatius 
seran de l'exclusiva responsabilitat del Contractista, el qual haurà de sotmetre, no obstant això, 
els Plànols i càlculs a l'aprovació de la Direcció d'Obra, sense que a causa d'aquests requisits 
quedi disminuïda la responsabilitat del Contractista. 

En el cas en el qual no sigui convenient per a l'estabilitat del terreny que els puntals es retirin 
abans d'haver-se construït l'obra de contenció definitiva, la Direcció d'Obra donarà les 
instruccions precises perquè sigui compatible l'execució de l'obra amb el manteniment total o 
parcial de l'apuntalament. Els apuntalaments es projectaran de manera que no quedin materials 
putrescibles embeguts en l'obra de fàbrica, o en el farcit. En cas de no ser així, els 
apuntalaments hauran de ser substituïts pel Contractista, al seu cost, per altres que compleixin 
l'anterior condició d'imputrescibilitat, o bé ser substituïts per altres mitjans aprovats per la 
Direcció d'Obra. 

 

13.6 EXECUCIÓ 

 
Els apuntalaments, a excepció dels d'emergència, seran executats d'acord amb els Plànols i 
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càlculs justificatius confeccionats pel Contractista, una vegada aprovats pel Director d'Obra. El 
Contractista facilitarà quantes dades requereixi el Director d'Obra per a un millor coneixement 
de la solució proposada. 

L'execució dels apuntalaments d'emergència serà realitzada per operaris de suficient 
experiència i dirigida, sobre el terreny, per un tècnic que, segons el parer del Director d'Obra, 
compleixi les condicions d'experiència i de capacitat tècnica adequades al tipus i importància 
dels treballs d'apuntalament a executar. 

Els puntals es col·locaran fermament recolzats en el terra i en les parets mitjançant falques, 
massissos de formigó i ancoratges, si fos necessari. Es disposaran dorments horitzontals 
adossats al terreny o a la fàbrica, si fos convenient, per a distribució de les càrregues. 

Mentre s'efectuïn les operacions d'apuntalament, no es permetrà el pas ni la permanència de 
persones alienes a aquestes operacions a la zona de treball. 

En els treballs d'apuntalament, s'inclouran els de vigilància i control del comportament de 
l'apuntalament, i el seu reforç o substitució si fos necessari, fins i tot que el sosteniment del 
terreny quedi resolt de forma permanent amb l'obra definitiva. 

 

13.7 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Els treballs d'apuntalament s'abonaran separadament de les excavacions i als següents preus 
unitaris: Quilograms (kg) d'acer, metres cúbics (m3) de fusta, unitats d'ancoratge i metres 
cúbics (m3) de formigó realment executats, mesurats sobre Plànols, o bé sobre el terreny quan 
es tracti d'apuntalaments d'emergència. En els anteriors preus unitaris estaran inclosos tots els 
costos de materials, mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars i treballs necessaris per executar 
els apuntalaments, així com de la seva vigilància i conservació. 

 

 
14. ARQUETES 

 
14.1 DEFINICIÓ 

 
Es defineixen  com a arquetes de registre les obres petites de fàbrica que completen les 
conduccions de serveis. Seran de formigó, construïdes " in situ", prefabricades o d'obra de 
fàbrica. 

 

14.2 MATERIALS 

 
Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20, llevat d'indicació en contra en els 
plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
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14.3 EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, llevat d'indicació en contra, es 
col·locaran de manera que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents. 

 

14.4 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitats (ud) realment executades. En el preu de 
cada unitat s'inclou el formigó, l'armadura, la reixeta o tapa, i altres elements i operacions 
necessàries per deixar la unitat completament acabada. 

 

 
15. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ I DE PLÀSTIC 

 
15.1 MATERIALS 

 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNEIX 53.188 per a 10 At. de 
pressió. 

El dimensionament es farà segons les normes UNEIX 53.111 per al polietilè de baixa densitat. 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense 
rastre de sediments ni incrustacions, i el seu tacte serà parafínic i gras. 

La pressió nominal serà de 10 Atm a 20 ºC. 

Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i, alhora, 
retindran mecànicament el tub. 

L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta d'elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 
interior de la copa de la peça d'unió. 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions de polietilè d'alta densitat es podran fer també per 
soldadura. 

L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels extrems dels tubs, l'escalfament a 
temperatura controlada i el premsatge dels tubs entre si. 

S'haurà de disposar a l'obra de les eines adequades per mecanitzar els extrems dels tubs amb 
superfície uniforme, sense rebaves i perfectament a perpendicular de la generatriu del tub per 
poder ajustar prou l'extrem dels tub controlant la temperatura per no perjudicar el material i, 
finalment, premsar alineada i concèntricament els dos extrems entre si, sense que la subjecció 
dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva superfície exterior. 
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Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les 
platines, i cargolant-les entre si per mitjà de cargols. 

Les mesures de les platines seran les fixades per la Norma UNEIX 19153/PN-10 iPN-16, que 
correspon a les Normes DIN-2502 i a DIN 2576. 

Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 

-  Tub de polietilè: Montabrides de polietilè amb coll per soldar l'extrem del tub i brida 
boja. 

-  Reforçat: Coll per a unió al tub reforçat. 

-  Peces especials: S'utilitzaran per a canvis de direcció o secció de les canonades, 
desviacions o interrupció. 

En tots els casos tindran les mateixes mesures d'acoblament que els tubs, grossor superior a 
igualtat de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió. 

Portaran gravada la marca del fabricant. 

S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 

 

15.2 MESURAMENT I ABONAMENT 

 
Les conduccions de polietilè es mesuraran i abonaran per metres lineals (mil·lilitre) de 
conducció col·locada. Els preus per metre lineal (mil·lilitre) de construccions inclouran els 
materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada 
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per finalitzar totalment les obres, 
inclosos els formigons d'ancoratge en els punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques 
de reg i sorra per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 

L'execució de les rases i farcits s'abonarà en els preus únics d'excavació de rasses, pous i 
farcits compactats, definits en el Quadre de Preus núm. 1. 
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16. UNITATS NO ESPECIFICADES 

 
Si durant el transcurs dels treballs fos necessari executar qualsevol classe d'obra que no 
estigués especificada en aquest Plec, s'establirà un acord contradictori amb l'adjudicatari, en 
qui figuraran les condicions tècniques de les unitats d'obra, i les seves formes de mesurament i 
abonament. 

Aprovat l'acord contradictori per òrgan municipal competent, les condicions establertes 
passaran a formar part del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

 
 
 

Barcelona, abril de 2014 

L’autor del projecte, 

 

 

 

Alberto Costa Sanz 

Graduat en Enginyeria de la Construcció 
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