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D.1 GENERALITATS. 

Totes les unitats d´obra que s´executin, es realitzaran complint l´ indicat al Plec de 
Condiciones Tècniques. Així com el que s´indica en les instruccions del Ministeri de la 
Vivenda, l’instrucció E.H.E, i demés normes e instruccions doblegat compliment per a la 
construcció. 

En aquelles partides que no sigui obligat compliment cap norma bàsica o instrucció, 
les unitats d´obra s´ajustaran a l´establert al corresponent Document Bàsic del CTE. 

S´adaptaran , a més a més, a les següents condicions particulars, que es 
complementaran amb l´indicat a les instruccions esmentades, en tot allò que no s´especifiqui 
expressament i que s´omet per ser condicions generals de tota construcció i disposades per 
Organismes superiors. 

Qualsevols especificació que figuri en un sol dels documents del projecte, encara que 
no figuri en els altres, és absolutament obligatòria. En cas de contradicció té preferència el 
plec de condicions. 

D´ara endavant i a projecte d´abreujar, s´indicarà amb el nom de la “Direcció” a l 
‘Enginyer o Arquitecte director de l’obra, amb “Inspecció” a l`Aparellador o vigilant d´obres 
acreditats i per “el Contratista” a la persona o entitat que realitzi directament les obres i sigui 
responsable de llur execució. 

Amb l´expressió “el que s´indiqui” significarà el que s´indiqui en qualsevol dels 
documents del projecte o tot allò que ordeni la Direcció en cada cas. 

El Constructor tindrà l´obligació de posar de manifest davant la Direcció qualsevol 
omissió o contradicció  que figuri en el projecte. En cap  cas podrà suplir la falta directament 
sense l ´autorització expressa. 

Quan el Constructor, d´acord amb algun dels extrems continguts en el present Plec 
de Condicions, sol.liciti una inspecció per poder realitzar algun treball ulterior condicionat a la 
mateixa haurà de tenir preparada per inspecció una quantitat raonable d´obra que 
correspongui a un ritme normal de treball. 

En cas de que el ritme no sigui el normal o bé a petició d´una de les parts, es podrà 
convenir una programació de les inspeccions obligatòries d´acord amb el pla d´obra. 

 Tots els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc. hauran de ser sol.licitades 
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de la Direcció amb l´antelació suficient segons l´ importància de l´ assumpte. 

 

D.2  PLEC DE CONDICIONS GENERAL D’ÍNDOLE 

FACULTATIVA. 

D.2.1 Obligacions i drets del constructor 

1. Residència.- El Constructor o representant seu, residirà en la localitat on es realitzi 
l´obra. 

2. Presència a l´ obra.- El Constructor o el seu representant amb poder suficient per 
rebre ordres i prendre decisions, haurà de presentar-se a l´ obra quan el convoqui la 
Direcció. 

3. Oficina d´obres.- El Constructor establirà a càrrec seu l´ obra una caseta d´ oficina on 
existeixi material adequat per l´ avaluació de les consultes necessàries. 

4. Llibres d´obres.- A la caseta d´obra, el Constructor tindrà un llibre d´ ordres en el que 
s´ escriuran les que la Direcció cregui necessari donar-li, sense perjudici de les que li 
doni per ofici quan ho vegi necessari i que tindrà obligació de signar l´assabentat. 

5. Interpretació de documents.- La interpretació tècnica de documents del projecte 
correspondrà a la Direcció. Es obligació del Constructor sotmetre a qualsevol dubte, 
aclariment o contradicció que sorgis durant l´ execució de l´ obra per causa del 
projecte o d´altres circumstàncies. El Constructor es fa responsable de qualsevol 
error d´execució motivat per l´omissió d´aquesta obligació i, conseqüentment, haurà 
de refer a càrrec seu els treballs que no corresponguin a la correcta interpretació del 
projecte. En cas d´ ambigüitat o dubte prevaldrà el criteri de la Direcció. 

6. Obligació general del Constructor.- El Constructor resta obligat a realitzar tot el que 
sigui necessari per a la bona construcció de les obres, encara que no estigui 
explícitament expressat en el Plec de Condicions o en els plànols, sempre que sense 
apartar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui ordenat per la Direcció. 

7. Personal del Constructor.- El Constructor tindrà al front  d´obra un encarregat amb 
autoritat i coneixement acreditats i suficients per l´execució del tipus d´obra a 
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realitzar. Aquest  encarregat rebrà ordres o instruccions de la Direcció pel que fa a la 
forma i mètodes de treball. El Constructor està obligat a separar de l’obra aquell 
personal que a judici de la Direcció no compleixi les seves obligacions en la forma 
deguda. 

D.2.2 DE LES OBRES I LLUR EXECUCIÓ 

1. Accessos.- Serà a càrrec del Constructor l´ habilitació dels accessos per l´ execució 
de les obres. 

2. Començament de les obres.- El Constructor començarà les obres en la data que 
figuri en el contracte o a les Condicions Particulars. En cas de no determinar-se res 
en aquests documents, ho farà als quinze dies de l´adjudicació de la mateixa o 
signatura del contracte. 

3. Termini de l´ execució.- Les obres s´executaran en el termini que es convingui en el 
contracte o si no hi és, en el que figuri en les Condiciones Particulars d´ aquest Plec. 

4. Condicions generals d´ execució.- El Constructor notificarà obligatòriament per escrit 
o personalment en forma directa a la Direcció, la data del començament dels treballs i 
també amb antelació suficient les dates en que quedaran preparades per inspecció i 
ulterior acabament,  cadascun dels elements o parts d´obra que, total o parcialment 
hagin de romandre ocultes, com ara excavacions per ciments, ferros per armadures, 
entramats, etc. Procedirà del mateix mode amb elements que, no essent del tipus 
anterior, al seu judici necessitin la inspecció de la Direcció i especialment aquells 
casos que aquesta hagi indicat explícitament la conveniència de la dita  inspecció. 

  De les obres que hagin de quedar ocultes, es prenen abans d´això les dades 
precises pel seu amidament als efectes de liquidació que seran subscrites per la 
Direcció de trobar-les conformes. Tot això a càrrec del Constructor. De no complir-se 
aquest requisit a la liquidació prevaldran les dades o criteris d´ amidament que aporti 
la Direcció unilateralment per la valoració final. 

5. Modificacions.- El Constructor està obligat a realitzat les obres que li encarreguin 
resultants de modificacions del projecte tant en augments, disminució o simplement 
variació, sempre que la valoració total de les mateixes no alteri en més o menys d´ un 
25% el valor contractat. La valoració de les obres es farà d´ acord amb l´establert al 
Plec de Condicions d´índole econòmica sobre preus contradictoris. La Direcció queda 
facultada per modificar, d´acord amb el seu criteri, qualsevol unitat d´obra durant la 
construcció, sempre que les unitats modificades compleixin les condiciones tècniques 
i d´aspecte requerides al projecte per les substituïdes i de mode que això no variï l´ 
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import total de l´ obra. 

6. Obres complementàries.- Queda entès que el Constructor té l´ obligació de realitzar 
totes les obres complementàries que siguin indispensables per executar qualsevol de 
les unitats o elements d´obra especificats en qualsevol  dels documents  del projecte, 
encara que no figurin explícitament esmentades les dites obres. Tot això sense 
argument de l´ import contracta. 

7. Obra defectuosa.- Quan el Constructor hagi efectuat qualsevol element d´obra que 
no s’ajusti al que s´especifica en el projecte, la Direcció  el podrà acceptar o el podrà 
rebutjar, en el primer cas, aquesta fixarà unilateralment el preu que cregui just segons 
les diferències que hi hagués, restant obligat el Contractista a acceptar l´esmentada 
valoració. A l´ altre cas, desfarà i reconstruirà a càrrec seu tota la part mal executada 
 sense que això sigui  motiu de pròrroga en el termini d´ execució. 

8. Mitjans auxiliars.- Seran a càrrec del Constructor tots els mitjans necessaris per 
l´execució de l´ obra. Especialment estarà obligat a complir en l´execució de bastides 
i proteccions tots els reglaments i disposicions vigents per la seguretat en el treball. 

9. Assajos de material i proves de càrrega.- El Constructor haurà d´efectuar 
indefugiblement i al seu càrrec els assajos de sòls, materials, formigons i demés 
elements que li ordeni la Direcció. Especialment aquells que són requerits als Plecs 
de Condiciones Tècniques Particulars. La freqüència dels esmentats assajos, 
dependrà de la regularitat dels materials i de les fabricacions. Mentre no s´especifiqui 
el contrari en  aquest Plec  o en d´ altres documents del projecte, es considerarà que 
un 0,5 % de l´import de l´obra és destinada a despeses de laboratori. El Constructor 
donarà tota classe de facilitats i prestacions per la realització dels assajos. La 
Direcció resta facultada per suspendre la realització de les unitats d´obra si els 
assajos corresponents no s´han fet, o si el resultat no es el requerit en el Plec. En el 
cas de que el Constructor no complimentés l establert a l´apartat 4 d´aquest capítol 
dificultant la inspecció per part de la Direcció dels elements ocults, aquesta podrà 
ordenar les proves de càrrega que vegi necessàries per garantir l´adequat 
comportament dels esmentats elements. Tot això a càrrec del Constructor. Del 
mateix mode es podran ordenar les cales, etc. que condueixin al mateix fi. 

 

D.2.3  RECEPCIÓ DE LES OBRES. 

1. Recepció provisional.- Un cop acabades les obres, tindrà lloc la recepció provisional i 
a tal efecte es practicarà un detingut  reconeixement per la Direcció i Propietari en 
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presència del Contratista, aixecant acta i començant des d´ aquest dia a córrer el 
termini de garantia si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Quan les obres 
no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar a l´acta i es donaran al 
Contratista les oportunes instruccions per arranjar els defectes observats, fixant un 
termini per esmentar-les, finit el qual s´efectuarà un nou reconeixement per tal de 
procedir a la recepció oficial de l´ obra. 

2. Termini de garantia.- El termini de garantia serà d´ un  any contant des de la data de 
la recepció provisional, restant en aquest termini la conservació de les obres i 
arranjament de desperfectes (ja provinguin de l´ assentament de les obres, ja llur 
mala construcció) a càrrec del Contratista. 

3. Recepció definitiva.- La recepció definitiva es verificarà després de transcórrer el 
termini de garantia de la mateixa forma i amb les mateixes formalitats que amb la 
provisional, a partir de la data, si bé cessarà del Contratista de reparar a la seva 
costa aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, quedaran 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin inputar-se-li  per defectes ocults i 
deficiències de causes doloses. 

D.3 PLEC DE CONDICIONS GENERALS D´ÍNDOLE 

ECONÒMICA. 

D.3.1  FIANÇA 

1. Establiment de la fiança.- Al contracte s´establirà la fiança  que el constructor haurà 
de dipositar com a garantia del compliment del mateix, o es convindrà una retenció 
sobre els pagaments realitzats a compte de l´ obra  executada. De no quedar aquest 
punt  concretat s´entén que s´adopta com a garatia una retenció del 10% sobre els 
pagaments. 

 

2. Execució amb càrrec a la fiança.- En el cas de que el Constructor es negués a fer a 
càrrec seu els treballs precisos per ultimar l´obra segons les condicions contractades, 
la propietat podrà ordenar executar-les a un tercer i abonar el seu import amb càrrec 
a la retenció o fiança, sense perjudici de les accions legals a que tingui dret el 
Propietari si l´ import de la fiança no fos suficient. 
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3. Devolució de la fiança.- La fiança retinguda s´ abonarà al Constructor en termini no 
superior a trenta dies un cop firmada l’acta de recepció definitiva de l´ obra. 

D.3.2 ABONAMENTS DE LES OBRES 

 En el contracte s´ haurà de fixar la forma d´ abonament de les obres i que en principi 
respondrà a un dels  tipus que es descriuen a continuació. 

1. Total.- Al contracte s´ establirà la xifra base de l´adjudicació que serà abonada per 
l´execució total de l´ obra realitzada de conformitat amb l´establert en el projecte 
objecte del contracte. 

2. Preu  per unitat d´ obra.- Al contracte es determinarà un quadre de preus que, 
incorporant-se al mateix, servirà per valorar totes i cadascuna de les unitats d’obra 
executades, aplicant els preus als amidaments reals de les mateixes. La suma total 
constituirà el preu de liquidació. 

3. Per llista de jornals i rebuts de material o administració.- Al contracte s´establiran els 
preus dels jornals.  S´abonaran com a liquidació d´obra, les quantitats que resultin de 
les llistes de jornals i rebuts de materials emprats en l´ execució de l´obra, un cop 
conformat per la vigilància de l´obra i la Direcció. 

4. Pagaments parcials o certificacions.- Al contracte o a les condiciones econòmiques 
particulars, es fixaran els terminis d´abonaments parcials. Si no, en cas de preu 
global es considerarà que l´obra s´abonarà en tres parts sensiblement iguals 
cadascuna de les quals es pagarà en el moments en que l´ obra executada a criteri 
de la Direcció, cobreixi, amb el seu valor l´import dels pagaments. En el cas de 
contractació per unitat d´ obra, s´abonaran contra certificacions mensuals de la 
Direcció que tindran com a base l´amidament actual dels treballs executats d´acord 
amb el projecte o amb les ordres de la Direcció, valorats amb el preu del quadre. 
Quan l´ obra es realitzi per administració, les certificacions es basaran en justificants 
presentats i conformats. 

 

5. Caràcter de les liquidacions parcials.- Les liquidacions parcials tenen el caràcter de 
documents provisionals a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que 
resultin de la liquidació final, no suposant certificacions, aprovació ni recepció de les 
obres que comprenen. 

6. Liquidació general.- Acabades les obres es procedirà a la liquidació general que 
s´efectuarà amb el mateix criteri que les valoracions dels pagaments parcials segons 
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el tipus de contractació. 

7. Variacions.- El Contratista estarà obligat a acceptar les variacions de l´obra 
ordenades per la Direcció sempre que l´import de les mateixes no modifiqui per 
excés o per defecte el valor total de l´ obra en un 25 per cent del pressupost 
contractat. 

8. Abonaments per partides senceres.- A les partides que de la seva índole siguin 
dificils  de valorar parcialment, la Direcció queda facultada per establir el criteri de 
valoració a cada pagament parcial, o fins i tot no certificar-les fins a la seva complerta 
terminació. 

D.3.3 PREUS 

1. Preus unitaris.- En cas de que l´obra es liquidi per preus unitaris el Contratista 
presentarà, abans de formalitzar el contracte, una relació dels preus descompostos 
corresponents a les unitats d´ obra que integren el projecte. De ser acceptades, 
aquest preus, tenen valor contractual i s´aplicaran a les possibles variacions que 
puguin sobrevenir. En en seu defecte es consideraran com a preus contractuals els 
que figurin en el projecte afectats del coeficient d´ adjudicació. 

2. Abast dels preus unitaris.- Tant el pressupost, com els preus, s´entén que comprenen 
l´ execució total de l´ obra, fins i tot tots els treballs o materials que encara que no 
siguin descrits o esmentats al Plec de Condiciones Tècniques, siguin necessaris per 
la total terminació de l´obra, així com els treballs auxiliars, la imposició fiscal derivada 
del contracte, càrregues laborals, etc. 

3. Preus contradictoris.- En cas de haver-se de realitzar unitats d´ obra el preu de les 
que no figuri en el contracte o projecte, es fixarà el seu preu contradictòriament entre 
la Direcció i el Constructor, abans  de l´inici dels treballs, prenent com a base els 
valors de materials i mà d´ obra determinats al quadre de preus d´ aplicació de l´obra. 
D´ executar-se l´ obra sense aquest requisit, el preu  serà fixat unilateralment per la 
Direcció a la vista de les dades que posseeixi. 

D.3.4  REVISIÓ DE PREUS 

1. Dret de revisió.- Al contracte o al Plec de Condicions particulars, s´establirà si el 
constructor té dret a revisió de preus i la fórmula a aplicar per calcular-la. En defecte 
de la fórmula la Direcció podrà aplicar els criteris oficials acceptats, ja sigui per obres 
particulars o públiques. 
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2. Càlcul de la revisió.- Com s´ha dit abans en l’apartat 3.2.2, el Constructor prèviament 
a la firma del contracte, presentarà a l´aprovació de la Direcció un quadre de preus 
descompostos que s´ incorporarà al mateix i que servirà de base per calcular els 
preus revisats. En cas contrari aquests preus es calcularan a partir del quadre de 
preus del projecte afectats pel coeficient d´ adjudicació. De no donar-se cap dels dos, 
la Direcció redactarà unilateralment la descomposició de preus que corresponguin als 
que són d´ aplicació en el contracte. 

D.3.5  INDEMNITZACIONS. 

1. Per rertards a l´ entrega de l´ obra.- Seran les que es fixen al contracte o al Plec de 
Condicions Particulars. 

2. Per demora de pagaments i per danys causats per força major.- Segons s´estipulen 
al Plec General del Centre Experimental d´ Arquitectura, fascicle 2n.,  títol 3r., epígraf 
5è. (Art. 36). 

D.3.6 CONSERVACIÓ DE L´ OBRA. 

 Tant durant la seva execució com durant el termini de garantia, el Constructor 
atendrà a la seva conservació en tot el que depengui d’una ocupació prèvia per part de la 
Propietat. El constructor està obligat a assegurar l´ obra contractada  mentre duri la seva 
contracta d´ execució. La quantia de l´ assegurança coincidirà a cada moment  amb el valor 
de l´ obra executada. 

D.3.7  VARIS. 

1. Còpia de documents.- El Contratista té dret a treure còpies, a la seva costa, dels 
plànols, Plec de Condicions i demès documents de la Contracta. 
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D.4  PLEC DE CONDICONS GENERALS D’ÍNDOLE 

LEGAL. 

D.4.1  CONDICIONS GENERALS. 

1. Contracte.- El contracte es formalitzarà mitjançant document privat en general, que 
podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. La totalitat del 
present Plec de Condicions Generals i Particulars d’índole Econòmica, Facultativa, 
Legal i Tècnica, així com plànols i demès documents del projecte, hauran de ser 
incorporats integrament al contracte, i per això tant la propietat com el Constructor, 
hauran de firmar al peu del present Plec i restant documents del projecte en testimoni 
de que els comeixen i accepten. No es podrà modificar cap Condició General o 
Particular sense l´aprovació de la Direcció. 

D.4.2 RESPONSABILITATS 

1. Responsabilitat general del  Constructor- El Constructor es el responsable de 
l´execució de les obres en les condicions establertes al projecte i al contracte. Com a 
conseqüència  d´això, restarà obligat a executar l´enderroc i reconstrucció de tot el 
que estigui mal executat sense que pugui servir d´excusa que el Director hagi 
examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que hagin estat abonades en 
liquidació parcial. 

2. Accidents de treball.- El Constructor s’atendrà a les disposicions vigents sobre 
prevenció d´accidents de treball, essent l´únic responsable de llur incumpliment. 

3. Danys a tercers.- També serà responsable dels accidents o danys que per 
inexperiència o per emprà mètodes  inadequats, es produeixin tan  a l´obra  com a 
les finques veïnes o a tercers en general. 

4. Reglamentació Laboral.- El Constructor complirà punt per punt la Reglamentació  
Laboral vigent, essent l´ únic responsable de llur incumpliment. 

D.4.3  RESCISSIÓ DEL CONTRACTE. 

1. Causa de rescissió.- Es consideren causes suficients de rescissió del contracte: 
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• La mort o incapacitat del Constructor. 

• La fallida del Constructor. 

• Alteració del Contracte per les causes següents: 

  a.-Modificació del projecte en més o menys del 25 per cent del valor del  
  contracte. 

  b.-Modificació de unitats d´ obra en nombre superior al 30 per cent. 

• Suspensió de l´ obra no començada i per causes alienes a les del contracte, 
sempre que no la pugui començar abans de tres mesos a partir de l´ 
adjudicació. 

• Suspensió d´ obra començada sempre que el termini de suspensió d´ obra 
sigui major d´ un any. 

• No iniciar el Constructor els treballs en el termini estipulat al Plec de 
Condicions Particulars, o el Contracte. 

• Incumpliment de les condicions del contracte quan impliquin descuit o la mala 
fe. 

• Acabament del termini d´ execució sense haver-se arribat a completar l´ obra. 

• Abandó de l´obra sense causa justificada. 

• Mala fe en l´ execució dels treballs. 

• Sotscontractar la totalitat o part de l´obra a tercers sense autorització de la 
Direcció. 

2. Liquidació en els casos de rescissió.- Sempre que es rescindeixi el contracte per 
causa d´altri o per falta de compliment del Contractista,  s´abonaran a aquest les 
obres executades, d´acord amb les següents condicions: els materials a peu d´ obra 
si són de rebut i en quantitats proporcionals a l´obra pendent d´execució, assignant-
els-hi els preus marcats als quadres de preus o en llurs defectes els que assenyali la 
Direcció. Les cintres, apuntalaments i demés mitjans auxiliars, quedaran de propietat 
de l´obra, si així ho disposa la Direcció, essent abonat al contratista la parts del seu 
valor corresponent, en proporció a la quantitat d´obra que falti per executar i no hagi 
estat abonada a la liquidació; si la Direcció decideix no conservar-les, es retiraran de 
l´ obra. Quan es rescindeixi el contracte per imcompliment del Contratista, aquest 
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perdrà la fiança sense que s´admeti cap reclamació i sense altre dret que 
l´abonament de la quantitat d´obra feta, i de rebut dels materials emmagatzemats a 
peu d´obra que assoleixin les degudes condicions i siguin necessaris per la mateixa. 

D.4.4  POLICIA D´ OBRA 

Serà a càrrec i compte del Contractista, la policia de solar, tenint cura de la 
conservació de les fites. El Contractista és responsable de tota falta relativa a la policia 
urbana i a les Ordenances Municipals vigents en aquests aspectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.5  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PARTICULARS 

D.5.1 EXCAVACIONS O ANIVELLAMENTS PER LA 
CONSTRUCCIÓ D´ EDIFICIS. 

 Compren els treballs necessaris per realitzar les excavacions, replens i moviments de 
terra precisos per l´ anivellament del terreny, excavació de soterranis, excavació de ciments, 
i, en general, qualsevol treball amb terres que modifiqui l´ estat del terreny al moment d´ 
iniciar el treball objecte d´ aquest projecte. 

D.5.1.1 ANIVELLAMENTS 

 S´ entén per anivellament la modificació del relleu del solar o terreny que s´ executa 
prèviament als demés treballs d´ acord amb les especificacions del projecte, comprenent en 
general treballs de desmunts i de terraplenats. 

1. PLÀNOLS.- Abans d´ iniciar-se  els treballs es requeriran de la Direcció les dades, 
plantes i perfils necessaris per determinar l´obra a realitzar, tant als efectes 
d´execució com d´ amidament i valoració. Amb els esmentats elements es procedirà 
al replanteig general.  

2. DESMUNTS.- Es realitzaran amb els mitjans manuals o mecànics adequats de 
manera que es garanteixi la precisió requerida pel projecte i no s´alterin les 
condicions sustentants del terreny remanent. 

3. REPLENS.- Les terres a utilitzar  hauran d´ ésser adequades i merèixer l´ aprovació 
de la Direcció. En cas de que els materials procedents de l´excavació no siguin 
utilitzables es procedirà al replè amb materials de préstec d´origen convenient. Es 
realitzaran amb maquinària adequada, compactant per capes horitzontal de vint 
centímetres de gruix com a màxim i amb grau d´ humitat òptim, de forma que s´ 
obtinguin el 95 per cent del Proctor reformat. Es prendrà el control mitjançant els 
assajos necessaris. 

4. LÍMITS DE L´EXCAVACIÓ.- Seran determinats pels plànols generals en els casos no 
compresos als paràgrafs següents del pròxim capítol, referent a la proximitat 
d´edificis,  carrers, etc. 
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D.5.1.2 BUIDAT DE SOTERRANIS 

 Compren els treballs necessaris per l´ excavació de soterranis, semi-soterranis i en 
general per la creació de locals per sota la cota de nivell general del terreny. 

1. PLÀNOLS.-  Seran d´ aplicació els generals d´ obra i de detalls que lliuri la Direcció 
per aquests treballs. No  podran iniciar-se les excavacions fins que el Contractista 
sigui possessor de totes les dades necessàries i tingui autorització expresa de la 
Direcció. 

2. EXCAVACIÓ.- Es requerirà l´ aprovació expressa de la Direcció dels mètodes que es 
pretenen emprar, tot això a la vista dels perjudicis que es puguin causar als terrenys 
romanent en vista a llurs qualitats sustentants. 

3. LÍMITS.- En general el volum a excavar haurà de limitar-se a l´estrictament necessari 
per l´obra. No es podran iniciar els treballs fins que la Direcció indiqui explícitament 
els  límits de l´excavació general marcant les distàncies mínimes que s´ haguin de 
respectar a construccions veïnes, carrers, etc., tot això de cara a garantir l´estabilitat i 
seguretat del terreny romanent. El constructor mai podrà excedir els límits fixats amb 
l´excavació general, entenent-se que de fer-ho així, la Direcció no serà responsable 
dels perjudicis que puguin derivar-se. En principi quan els buidats hagin de realitzar-
se en solars continguts a edificis existents, com a norma general haurà d´ haver-se 
realitzat abans el recalç dels mateixos d´acord amb les normes indicades a l´ apartat 
5.1.2.2 d´ aquest Plec de Condicions, a la profunditat necessària. 

D.5.1.3 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 

 Té per objecte l´ excavació de pous i  rases per la construcció de fonaments. 

1. PLÀNOLS.- Són d´aplicació els de cimentació que lliuri la Direcció de l´obra, no 
considerant-se utilitzables els que figurin en el projecte de no haver estat 
expressament convalidats per la Direcció als efectes de construcció. Tot això 
exclusivament en quan als eixos i demés dimensions en planta dels diversos 
elements que constitueixin la cimentació. 

2. PROFUNDITAT.- Serà la que indiqui la Direcció a la vista dels terreny trobat a cada 
punt. 

 

3. ASSAJOS.- La Direcció podrà ordenar els assajos necessaris per establir la capacitat 
sustentant del terreny en cas de que els estudis previs al projecte no s´ hagin 
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realitzat. El constructor  està obligat a donar tota mena de facilitats per la realització 
dels mateixos que seran a càrrec de la propietat. 

4. ACABAMENT.- El constructor no donarà per finalitzada l´ execució de cada element 
de cimentació, ni molt menys procedirà a reomplir-les, sense haver obtingut 
l´aprovació de la Direcció. 

5. EXECUCIÓ.- No s´ admetran sistemes d´excavació que no realitzin el treball amb la 
precisió requerida o alternin les condicions dels terreny original romanent. En tot cas, 
d´acceptar-se determinats mètodes, el refí es realitzarà a mà de forma que els 
elements de cimentació tinguin les dimensions , angles, etc., requerits pel projecte. 
Per altra banda si l´ ús de determinats mètodes augmenta el volum especificat en el 
projecte tant en excavacions, formigó o replenats de terres, aquest accés no serà 
abonat al constructor. No es permetrà La substitució  de les excavacions parcials 
requerides per cada element per d´ altres generals. Mentre no s´ autoritzi en contra, 
expressament, i per escrit, els diversos elements de la cimentació  s´iniciaran al 
terreny original al menys un metre per sota de qualsevol excavació general. 

6. ESTREBAMENTS.- Les excavacions es realitzaran amb els mitjans de seguretat 
suficients tant per la bona execució com per la seguretat del personal. 
Independentment dels indicats o ordenats per la Direcció, per assegurar l´ obra, el 
Constructor com executor  directe i permanent, prendrà les mesures pertinents 
estrebant l´ excavació  de la forma convenient i essent responsable de l´ omissió 
d´aquestes mesures i perjudicis conseqüents. Sempre que no  s´indiqui el contrari , 
aquests treballs es consideraran inclosos als efectes de liquidació en la unitat d´obra 
corresponent. 

7. VARIS.- En cas de que el terreny ho permeti es pretengui ampliar les excavacions en 
la seva base, aquesa ampliació no podrà superar l´ autoritzat per la Direcció  i en cap 
cas els 20 cm. 

D.5.1.4 LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 

1. De no fer-ho constar al projecte o a la contracta, s´ entén que els preus del projecte i 
de l´oferta són per qualsevol tipus de terreny, considerant que el Constructor ha 
pogut examinar el terreny abans de l´ oferta i fer les seves previsions 

2. Els cúbics seran els que constin  als amidaments o als plànols  no abonant-se cap 
excés d´ excavació per defectes del terreny o dels mitjans emprats. Inclou també els 
mitjans d´estrebament necessaris i s´entén que són vàlids per qualsevol profunditat. 

3. De no constar expressament en el títol de la unitat les excavacions  no inclouen l´ 
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excavació smb ús d´ explosius. 

D.5.2  CIMENTACIONS I SOLERES PER EDIFICIS. 

1. La profunditat de les cimentacions serà fixada per la Direcció a la vista dels terreny 
trobat en excavar 

2. No es podran omplir total ni parcialment fins obtenir autorització explicita. 

3. Ni que ni figuri detalladament en els plànols, les cimentacions continues estaran 
constituïdes per dues parts. L´ inferior, de profunditat variable, serà de formigó en 
massa de 150 kg. De ciment Pòrtland artificial, admetent-se  la incluisiò fins a un 40 
per cent de pedra. La superior de profunditat 60 cm. De formigó en massa de 250 kg. 
de ciment  Pòrtland artificial amb una armadura longitudinal lleugera. 

4. L´ amplada de les cimentacions serà indicada als plànols. L´ armadura hi serà 
constituïda per 4 diàmetres de 10 sempre que no s´ indiqui el contrari. 

5. Les sabates aïllades seran de formigó de 300 kg. De ciment Pòrtland artificial. Es 
disposarà sempre armadura horitzontal a la seva cara inferior i un altre vertical 
d´enllaç amb els pilars que  suportin. 

6. L´ alçada mínima de les sabates pròpiament dites serà d´ un metre no se´n digui un 
altre en els plànols. Les seves dimensions i armadures les que s´ indiquin. 

7. Quan la profunditat requerida per la cimentació  sigui superior a un metre s´admetran 
dues solucions alternatives o una combinació. Es podrà suplementar la sabata per 
part inferior amb un replenat de formigó pobre com en el cas dels murs o bé sobre la 
sabata es construirà fins enrasar amb el terreny un pilar curt de 60x60 de formigó. 

8. Les soleres de formigó per paviments seran de formigó de 200 kg. de ciment Portland 
artificial i un gruix mínim de 10 cm. Sobre un acapa de pedraple per aconseguir millor 
aïllament del sòl. El gruix mínim del pedraple serà de 20 cm. 

 

 

D.5.3  DESGUASSOS 

1. Els claveguerons seran del diàmetre que s´ indiqui en cada zona. 

2. Estaran constituïts per tubs de ciment vibrat rebuts els uns als altres amb morter de 
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ciment Pòrtland i reforçada la unió amb anellat de rajola. 

3. S´assentaran en tota la seva llargada sobre una solera de formigó en massa de 10 
cm. De gruix. 

4. Llevat d´ indicacions en contra la pendent mínima serà d´  un 3 per cent. 

5. A totes les unions amb altres claveguerons, baixants o camvis de direcció, es 
construiran arquetes. 

6. Les arquetes no registrables tindran unes dimensions mínimes de 40x40. 

7. Les arquetes registrables tindran unes dimensions mínimes de 60x60 i a la part 
superior es tancaran  amb una tapa de formigó armat prefabricat que es pugui retirar 
facilment. 

8. En cas de precisar fossa sèptica  es realitzarà d´ acord amb els plànols del projecte. 
Llur capacitat serà segons les necessitats a atendre. Les dimensions principals seran 
les que s´ indiquin. 

9. Les baixants seran de fibrocement de la qualitat  i tipus especificat per cada utilització 
pels fabricants. 

10. Per les unions, canvis de direcció, empiuledures, etc. s´ usaran les peces  especials 
adequades sense permetre fer combinacions que suposin perjudicis per la 
impermeabilització de l´instal-lació. En casos molt particulars  es podran usar peces 
de plom construïdes ex-profeso. 

11. La fixesa de la instal.lació  s´assegurarà mitjançant les brides metàl.liques que el 
fabricants construeixi per cada cas. 

12. La unió de diversos tubs i peces especials es realitzarà mitjançant morter de ciment 
de forma que siguin impermeables. 

 

D.5.4 FORMIGÓ ARMAT. 

D.5.4.1 GENERALITATS. 

 La fabricació i posta en obra del formigó, armadures i encofrats, complirà les 
condicions particulars que s´ incloeixin en aquest plec i que estaran basades en les generals 
de la instrucció E.H.E. “instrucció el formigó estructural”. 
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D.5.4.2 CIMENT. 

1. Inicialment el ciment a emprar serà del tipus denominat “CEMENTO PÒRTLAND” 
(Denominació CEM-I) Compliran els requisits establerts al Plec de Recepció de 
Ciments RC-97). 

2. De totes maneres, el constructor proposarà, abans  d´iniciar els treballs, a la Direcció 
la marca i tipus de ciment que, complint aquest Plec, té la intenció d´emprar. La 
Direcció podrà  exigir els certificats de garantía, proves i assaigs que estimi 
convenients per comprovar la qualitat del ciment. No es permetrà l´execució de cap 
part de l´obra sense tenir expressament un tipus de ciment aprovat. 

D.5.4.3 ÀRIDS. 

1. No es permetrà emprar mescles naturals d´ àrids procedents de graveres o rius. Es 
procedirà a una dosificació artificial a base d´ un tipus d´ àrid fi i un altre d´ àrid gros, 
seguint les Normes que s´ indiquin en aquest Plec. 

2. Els àrids estaran constituïts per materials que compleixin les Condicions  Generals 
dels Plecs oficials, i d´ acord amb ells, estaran exempts de materials perjudicials. 

D.5.4.4 AIGUA 

1. L´ aigua de pastat i curat estarà lliure  de substàncies que puguin perjudicar  que els 
formigons i morters prenguin i s´ endureixin. En general podran utilitzar-se sense 
anàlisis prèvia les aigües potables. Les no potables o sospitoses hauran de ser 
analitzades i complir les condicions dels Plecs esmentats. 

D.5.4.5 DOSIFICACIÓ 

1. El  Constructor podrà dosificar els àrides, aigua, ciments i addicions, per obtenir la 
resistència requerida pel projecte d´ acord amb mètodes de reconeguda garantia 
comprovant els resultats mitjançant els assajos especificats a les normes. 

2. Durant la construcció haurà de mantenir el control mitjançant els esmentats assajos. 

3. Sempre que l´ estructura hagi d´ estar exposada a la intempèrie la dosificació mínima 
serà de 300 kg. de ciment Pòrtland artificial per metre cúbic. Llevat de casos 
justificats o de prefabricaris no hauran d´ emprar-se formigons amb més de 500 kg. 
de ciment Pòrtland artificial per metre cúbic. 

4. Quan el Constructot no tingui medis o no desitgi estudiar la dosificació amb els 
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mètodes anteriors, podrà utilitzar els següents kg. per metre cúbic de formigó 
elaborat. 

Ciment Cem-I     300 

Ârid Gros    1275 

Ârid Fi       630 

Relació aigua ciment màxima   0.60 

La granulometría de l ‘àrid fi complirà la següent especificació: 

 

Total que passa pel tamís:  Percentatge en pes: 

 

9, 5 mli.limentre   100 

núm. 4     95-100 

núm. 8     70-90 

núm. 16    45-75 

núm. 30    25-55 

núm. 50    10-30 

núm. 100    2-10 

 

La granulometria de l´ àrid  gros serà la següent: 

 

GROSSÀRIA MÀXIMA 25  m/m  GROSSÀRIA MÀXIMA 36 m/m 

 

Tamís   Percentatge  Tamís  Percentatge 

38 mm.  100   50  100 
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25   95-100   38  95-100 

19   45-80   19  35-60  

12   2-55   9  10-30 

9   10-35   núm. 4  0,5 

núm. 4   0-5    

5. Amb aquesta dosificació es comprovarà la resistència del formigó mitjançant assajos 
de trencament de provetes, tant per comprovar la qualitat dels àrids abans d´ iniciar-
se la construcció, com per controlar la fabricació durant l´ execució  de l´ obra. El 
nombre d´ assjos el fixará la Direcció en funció de la quantitat de formigó  a executar, 
de la garantía que mereixi els sistema de control de fabricació i de la uniformitat del 
subministrament d´  àrid que  adopti el Constructor . Els assajos seran a càrrec del 
Constructor. 

D.5.4.6 RESISTÈNCIA 

1. La resistència caracteristica del formigó no serà inferior a 250 kg/cm2 exceptuant els 
casos pels que s´ indiqui la necessitat de una resistència superior. 

2. Es considera com a resistència característica la mitja aritmètica de les dues 
resistències més baixes obtingudes a l´assaig de provetes cilindriques tipus, 
conservades en les condicions expressades al mètode d´assaig N.E.N. 8 i trencades 
per compressió als 28 dies. 

D.5.4.7 RECOBRIMENTS 

 

1. En la col.locació  de les armadures es tindrà cura de que el recobriment mínim de les 
armadures principals sigui d´ un diàmetre i mig de les comrpimides. Tanmateix es 
tindrà  present l´ apartat 37.2.4 i la taula 37.2.4 de la present Norma EHE. Els 
recobriments hauran de garantitzar-se mitjançant l´ús de separadors col.locats 
segons el punt 66.2 de la EHE. 

D.5.4.8 ARMADURES 

1. Les armadures, es col.locaran seguint estrictament els plànols d´armadures del 
projecte, no permeten la substitució de seccions ni canvis del tipus d´acer que no 
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siguin aprovats expressament per la Direcció. Abans de procedir al formigonat de 
qualsevol element, s´avisarà a la Direcció amb l´antelació suficient. 

2. Els ancoratges i “solapes” es realitzaran d´acord amb els planols i seguint les normes 
establertes pels Plecs Generals. 

3. No espermetran empiuladures a les barres sotmeses a tracció per simple solape. 
S´autoritzaran, en canvi les empiladures a topar per soldadura elèctrica sempre que 
es realitzin d´ acord amb les normes indicades. 

D.5.4.9 ENCOFRATS 

1. Els encofrats seran de fusta, metàl.lics o d´altre material rígid que reuneixi anàlogues 
condicions d´ eficàcia. Tindràn resistència  i rigidessa necessària per que durant el 
formigonat no s´originin al formigó durant el seu període d´ enduriment esforços ni 
moviments perjudicials. 

2. Les superfícies interiors  seran uniformes i llises per tal de que el formigó presenti l´ 
aspecte desitjat. La qualitat, fabricació i disposició del conjunt haurà de ser aprovat 
per la Direcció. 

3. El desencofrat dels costers de bigues i elements anàlogs podrà efectuar-se  als tres 
dies sempre que no s´ hagin produït baixes temperatures. Els costers dels pilars no 
podran retirar-se abans dels quinze dies. Es mantindran les cintes el temps suficient 
per que la resistència del formigó abasteixi un valor superior a dos vegades el 
necessari per suportar els esforços que apareixin al desencofrar  o descintrar . De no 
justificar-se el termini de desencofrats mitjançant l´ aplicació dels mètodes descrits a 
les formes indicades, el temps mínim requerit per retirar els apuntalaments serà de 
vint-i-un dies , contats a partir de la data de formigonat sempre i quan no hi hagi 
hagut períodes de baixes temperatures. 

4. Quan el Constructor no hagi complert alguna de les normes esmentades en aquest 
Plec o dels Plecs Generals, la Direcció podrà ordenar els assajos, proves, etc., que 
estimi convenients per comprovar la qualitat i resistència del formigó. Aquests 
assajos seran per compte del constructor. En cas de que algun element no reuneixi 
les condicions de resistència necessàries, la Direcció podrà ordenar l´ enderroc i 
nova construcció dels elements defectuosos. 

D.5.4.10 JUNTES DE FORMIGONAT 

1. Quan per raons de temps o sistemes de formigonat no pugui executar-se l´estructura 
d´ una sola vegada, el Constructor requerirà l´autorització de la Direcció per la 
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disposició de les juntes de formigonat, les quals compliran els requisits que figurin als 
Plecs  Generals. 

D.5.4.11 AMIDAMENT I ABONAMENT 

1. Quan al contracte s´ estipuli l´ abonament del formigó armat com a preu global per 
metre cúbic, es mesurarà el cúbic real del formigó fabricat. En cas de que l´ 
abonament sigui per elements separats, es mesurarà el cúbic real del formigó, les 
superficies del formigó fabricat que hagi estat encofrat i el pes de les armadures 
justificant mitjançant llistes de ferro. 

D.5.4.12 DURABILITAT DEL FORMIGÓ 

1. La selecció de les matèries primes i la dosificació del formigó  haurà de fer-se d´acord 
 amb les característiques de l ´obra o part de la mateixa, així com de la naturalesa de 
les accions o atacs que siguin de preveure. 

2. Per aconseguir una durabilitat adequada del formigó s´ hauran de respectar  els 
següents paràmetres continguts a la taula 37.3.2 de la EHE: 

 

 

 

 

 

 

FORMIGÓ ARMAT 
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AMBIENT RELACIÓ a/c MÍNIM CONTINGUT DE CIMENT kg/m3
I 0,65 250
Iia 0,6 275
Iib 0,55 300
IIIa 0,5 300
IIIb 0,5 325
IIIc 0,45 350
IV 0,5 325
Qa 0,5 325
Qb 0,5 350
Qc 0,45 350
H 0,55 300
F 0,5 325
E 0,5 300  

 

D.5.4.13 MURS DE CARREGA O EXTERIORS 

1. Els murs estructurals seran de fábrica de totxo massis o bloc de formigó gris posars 
amb morter de ciment Pòrtland artificial, sempre que els planols no ho indiquin en 
contra o existeixi autorització expressa de la  Direcció. 

2. En principi, només s´ autoritza la col-locació de totxo foradat per murs de tancament 
als quals la funció estructural sigui confiada enterament de formigó  armat o acer 
laminat. 

3. Els pilars, cantonades, muntants, etc. seran indefugiblement de fàbrica de totxo 
massis, convenientment travda amb la resta del mur, nomès poran fer-se de totxo 
foradat per excepció i sempre que ho aprovi la direcció. 

4.  Tensió admissible de la fàbrica de totxo.- La tensió admissible de fàbrica de totxo pot 
determinar-se experimentalment. Per això a´ assajarà un nombre, n, no inferior a 
quatre, de provetes de fàbrica, de secció quadrada, de costat igual a la llargària del 
totxo, i altura aproximadament igual i no menor que el doble del costat, aparellades 
amb filades, alternades trencant juntes, i executades amb la classe de totxo escollit, 
el tipus de morter a emprar i el gruix de juntes acceptat. Com a tensió de ruptura 
reduïda per cansament, reològic  s´ adopta 0,75 de la tensió de ruptura inicial. 

 Com a tensió de ruptura inicial Tr de la fábrica, es prendrà la mitja aritmètica dels  
 n/2 resultats més baixos.Si el nombre de provetes es imparell es prescindirà del  
 valor central de la sèrie. Com a tensió admissible Ta de la fábrica es prendrà: la 
 tensió  de ruptura reduïda per cansament dividida per un coeficient de seguretat 
 igual a tres, o, la tensió de ruptura inicial dividida  per quatre: Ta=Tc/3=Tr/4. 
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5. Condicions d’execució: 

 

• Recepció de materials 

 Totxos.- En arribar els totxos a l´obra es verificarà que les característiques 
 ressenyades a l´albarà de la remesa corresponen a les del projecte i si es jutja 
 precís es realitzaran comprovacions. Els totxos es descarregaran i s´apilaran evitant 
 l´ esbrocament, esquerdat o ruptura de les peces. 

 Es prohibeix la descàrrega dels totxos per fàbrica resistent, per bloc directe de la 
 caixa del vehicle transportador.Es recomana l´ empaquetat dels totxos pel   seu 
 transport des de la fàbrica a l´ obra, a fi de permetre una descàrrega ràpida per 
 mecànics. 

 Sorres.- A l´ arribada a l´ obra les sorres es descarregaran a zones del sòl sec 
 convenientment preparades per aquest fi a les quals es puguin conservar netes d´ 
 impureses, com ara pols, terres, palles, encenalls, etc. Si es jutja precís es 
 realitzaran mostres per la comprovació de característiques. Es recomanable que les 
 sorres arribin a l´obra complint les característiques exigides. Si així no fos, i és 
 autoritzat pel director de l´obra, es procedirà a llur correcció per rentat, garbellat i 
 mescla. Si no és autoritzat o la correcció no és possible, es rebutjarà la partida. 

 Conglomerats.- A la recepció, es verificarà, que les característiques que figurin als 
 albarans del conglomerat a dojo o en sacs, corresponen a les especificades al 
 projecte i, si es jutja precís, es realitzaran mostres per la comprovació de 
 característiques.Es recomana conservar el ciment en sitges. Els conglomerats 
 envasats es conservaran en locals coberts secs i ventilats. 

 

• Execució de morters. 

 Apagat de la calç.- La calç aèria en terrossos pot apagar-se en basses, col.locant-la 
  mitjançant  sedassos i deixant-la reposar durant el temps mínim de dues setmanes. 
 Pot apagar-se també per aspersió, cobrint-la i apilant-la  en capes alternades amb 
 la sorra humida necessària per l´ execució del morter conservant-la així durant un 
 mínim de dues setmanes. 

 

 Pastat.- Els diferents tipus de morter s´ executarà d´ acord amb l´ indicat, obligant-
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 se el contractista a disposar d´ un con d´ Abrams a l´ obra per la determinació de la 
 conistència. 

• Execució de murs. 

 Replanteig.- Es tractarà la planta dels murs a realitzar, amb la deguda cura per tal 
 de que llurs dimensions estiguin dins les toleràncies especificades a la taula.Per 
 l´elevació es recomana col.locar a les cantonades mires perfectament rectes, 
 galgades amb les altures de les filades i estendre cordills sobre les senyals que es 
 van elevant amb l´ altura d´una o varies filades per assegurar l´ horitzontalitat d´ 
 aquestes. 

 Col.locació dels totxos.- Els totxos s´ utilitzaran convenientment humits. S´ extendrà 
  i s´ igualarà  la coca de morter amb suficient material per que les juntes resultin de 
 les mateixes dimensions prefixades en determinar l´ operació. Es posarà el totxo 
 damunt la coca de manera que la distancia horitzontal a la peça contigua de la 
 mateixa filada, anteriorment col.locada, sigui aproximadament el doble de guix de la 
 junta. Es permetrà verticalment el totxo i s´ aproparà al totxo  ja col.locat  fins que el 
 morter sobreeixi per les juntes.No es mourà cap totxo desprès d´ aquesta operació,  i 
si fos necessari corregir llur posició es traurà retirant  també el morter. 

 Juntes.- El morter omplirà les juntes totalment, si desprès de refragar el totxo 
 alguna no quedés totalment plena, s´afegirà el morter necessari i es premerà amb 
 la paleta.Les juntes tindran en tota l´amplada i alçada del mur el gruix especificat al 
 projecte. 

 Lligades.- Les fàbriques han de alçar-se sempre en filades horitxontals en tota l´ 
 extensió de l´ obra. Quan dues parts d´una fàbrica hagin d´alçarse en èpoques 
 diferents, la que s´executi primer es deixarà esglaonada o si no fos possible, es 
 deixarà formant alternativament entrants, lligades i queixals. 

 

• Toleràncies a l´ execució.- Les toleràncies a l´ execució  s´ ajustaran a les 
especificacions del projecte. 
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TAULA DE TOLERÀNCIES ERRORS ADMISSIBLES EN MM. A L´ EXECUCIÓ
fábrica de totxo

Cimentació Murs Pilars
1.- Desviacions de cotes
del projecte
En gruix 0 a  +15 -10 a +15 +10
En alçades parcials +15 +15 +15
En alçades totals +25 +25
En distàncioes parcials entre eixos +10 +10 +10
A distàncies entre eixos extrems +20 +20 +20

2.- Desploms Admissibles
En una planta +10 +10
En l´alçada total +10 +30 +30

3.- Manca d´horitsontalitat en filades  de
10m. Sw longitud +10 +20

4,- Desigualtat a les superficies verticals
de la fàbrica  (comprovat amb regles de 2m)
Paraments per esquerdar +10 +5
Parament a cara vista +5 +5

5.- VARIS
Longitud entre dos forats +20
Llums de forats +20
Distàncies entre eixos de forat +20

 

• Protecció durant l´ execució. 

 Protecció contra la pluja.- Quan es prevegin o comencin a produir-se fortes pluges 
 es protegiran les parts  recentment executades, a fi d´evitar l´erosió de les juntes de 
 morter. 

 Protecció contra les gelades.- Si ha gelat abans  d´iniciar la jornada, no es 
 reanudarà el que s´ ha obrat sense haver revisat escrupulosament el treball que 
 s´ha fet a les quaranta vuit hores anteriors, i s´ enderrocaran les parts danyades.Si 
 gela quan es l´ hora de començar la jorrnada o durant la mateixa es suspendrà el 
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 treball. En ambdós casos es protegiran les parts de fàbrica recentment bastides.Si 
 es preveu que gelarà durant la nit següent a una jornada es prendran anàlogues 
 precaucions. 

 Protecció contra la calor.- En temps extremadament sec i calurós es mantindrà 
 humitejada la fàbrica recentment a fi de que no es produeixi una forta i ràpida 
 evaporació de l´ aigua del morter, el que alteraria el procés d´enduriment d´ aquest. 

• Travament durant la construcció.- Durant la construcció  dels murs, i mentre 
aquests no hagin estat estabilitzats, segons sigui el cas, mitjançant la 
col.locació de l´embigat de les cintres, de l´ execució dels forjats, etc. es 
prendran les precaucions necessàries perquè si s´ esdevenen vents forts no 
puguin ser volcats. Per això es travaran els murs amb les basties si l´ 
estructura d´ aquestes ho permeten , o bé s´ apuntalaran amb taulons 
assegurant bé els extrems. L´alçada dels murs a partir de la qual s´ha de 
preveure la possibilitat de bolc dependrà  del gruix d´ aquell, de la classe i  
dosificació  de l´aglomerat  emprat al morter, del nombre, disposició i 
dimensions dels forats que tingui el mur, de la distància entre altres murs 
transversals que travin al considerat, etc. Les precaucions indicades es 
prendran indefugiblement al finalitzar cada jornada de treball, per plàcid que 
es mostri el temps. 

 

Regates.- Sense autorització expressa del Director de l´ obra, en murs de càrrega es 
prohibeix l´ execució de regates horitzontals no senyalades als plànols. Sempre que sigui 
possible l´ execució fer regates als murs després d´ alçats, permetent-se únicament regates 
verticals o de pendent inferior al 70 % sempre que llur profunditat no depassi de 1/6 del gruix 
del mur. 

 6. Es disposarà una corretja de formigó armat en tot el perímetre delsmurs a 
 l´alçada de tots i cadascun dels forjats encara que no consti dibuixat concretament  
 als plànols. Les seves dimensions mínimes seran respectivament les del mur i forjat. 
 La seva armadura la que s´indiqui al projecte o en llur defecte la que ordeni la 
 Direcció. La seva armadura la que s´ indiqui al projecte o en llur defecte la que 
 ordeni la Direcció. L´armadura mínima d´aquesta corretja serà de diàmetre 4 de 8 
 mm. 
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7. El tipus de paredat serà el que s´ indiqui als plànols o en altres llocs del projecte, 
ajustant-se a l´ idea esposada als dibuixos o en llur defecte al que s´ indiqui. 

8. En cap cas es permetrà substituir sense prèvia autorització un paredat per un simple 
aplacat. 

9.  La Direcció determinarà el tipus d´ aparell, grossària aproximada de les pedres, etc. 

10 . La Junta serà sempre buidada i netejada. 

11.Morters. 

• Condicions dels materials. 

 Ciments.- Els ciments que hagin d´ emprar-se per la confecció de morters, 
 compliran les especificacions del Plec General de Condicions per la Recepció dels 
 Conglomerats Hidràulics. Per la utilització de les distintes classes de ciments poden 
 seguir-se les recomanacions següents: 

 

RECOMANACIONS PER L´ÚS DE DISTINS TIPUS DE CIMENT A LA CONFECCIÓ DE 
MORTERS PER MURS DE FÀBRICA DE TOTXO. 

TIPUS DE CIMENT   RECOMANACIÓ 

Portland P-250   Es recomana al seu ús en general 

Portland P-350   Sols recomanable per morters M-160. No s´utilitzarà amb 
totxos de resistència inferior a R-200. No indicat amb 
dosificació altes que puguin produir fisures per 
retracció.Inferior  a R-200.No indicat amb dosificacions 
altes que puguin produir fissures per retracció. 

Portaln P-450    No es recomanable escepte em casos molt especials i 
prenent les precaucions per evitar la fissura per 
retracció. 

 

D´ addició a – 150   Pot usar-se morters M-40 de resisténcia inferior. 
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PAS 250 – PAS 350    Indicats tans sols per fàbriques enterrades en 
  contacte amb terrenys o sigues selenitoses 

Siderùrgics     Pot  usar-se, però existeix perill de   
  desigualtats de col.locaciò als morters. 

Putzolànics     Pot usar-se . Els seus morters presenten, en  
 general,  major plasticitat que els de   
 ciments Portland. 

Naturals     Indicat per morters de baixa resistència. Si no 
  ho aconsellen experimentacions prèvies no es 
  barrejarà amb els altres conglomerats. 

Aluminós     No admissible per morters 

 

 

 

 Calç.- La calç que s´empri per la confecció de morters, complirà les següents 
 condicions: Calç aèria, la dels tipus I o II de la norma UNE-41067, Calç hidràulica, la 
 del tipus I, II ó III de la norma UNE-41068.Els fabricants de calç indicaran el tipus de 
 subministres i garantiran el compliment de les  condicions de la norma UNE 
 corresponent. 

 Sorres.- Poden usar-se sorres naturals procedents de iu, mina i platja; o de picada,  o 
bé mescles. En estat natural o després de rentades i garbellades compliran les  següents 
condicions: 

- Forma dels grans.- La forma dels grans serà rodonenca o polièdrica, essent 
rebutjades les sorres amb grans predonminantment de forma d´ agulla. 

- Grossària  màxima dels grans.- La sorra passarà  per un tamís d´obertura no superior 
al terç del gruix de la junta ni a 5 mm. 

- Granulometria.- La línia granulomètrica  de l´àrid complirà les condicions que 
s´imposen a continuació: 

 

LÍMITS DE LA GRANULOMETRIA   
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Tamís UNE 70500 mm  Percentatge que passa pel tamís Condicions 

 

 5      a   a=100 

 2,5      b   60b 100 

 1,25      c   30c 100c-d50 

 0,63      d   15d 70d-e50 

 0,32      e   5e 50c-e70 

 0,16      f   0 f 30 

 

- Contingut de fins.- Realitzat l´assaig de la sorra per garbellat en humit, el tant per cent 
que passi perl garbell 0.08 UNE 7050 serà com a màxim el 15 per cent del total. 

- Contingut de màteria orgànica.- Realitzat l´ assaig descrit en la Norma 7082, el color 
de la dissolució assajada no serà més obscur que el de la dissolució tipus. 

- D´altres impureses.- El contingut total de materials perjudicials, mica, guix, feldespat 
descompost , pirita-granulada, etc., no serà superior a 2 per cent. 

  

 Aigua de pastat.- S´admeten totes les aigües potables i les tradicionalment usades. 
 En cas de dubte l´ aigua complirà les següents condicions: 

- PH  igual o superior a 5 

- Contingut en substàncies dissoltes, no superior a 35 g/l. 

- Contingut en sulfats espessats en 50 per cent no superior a 0,4 gr/l. 

- Contingut en hidrats de carboni inapreciables. 

 Additius.- Qualsevol additiu precisarà pel seu ús l´autorització expressa del Director 
 de l´obra indicant la dossificació i condicions d´ús establertes per ell mitjançant els 
 assaigs i comprovacions oportuns.Els additius comercials preparats amb objecte de 
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 millorar la plasticitat o la impermeabilitat del morter, accelerar el seu enduriment o 
 influir favorablement sobre qualsevol altra característica, precisaran l´ aprovació de 
 la Direcció General d´Arquitectura, Economia i Tècnica de la Consrucció. 

• Característiques dels morters.- Per caracteritzar un morter s´expressa llur 
dosificació, resistència i plasticitat. 

 Dosificació.- La dosificació s´ expressa indicant els conglomerats usats i el nombre 
 de parts en volum dels seus components. L´ últim número correspon sempre al 
 nombre de parts de sorra. 

 Exemple: Morter de ciment P-250 i calç aèria 1;2;8 indica un morter format per. Una 
 part en volum de ciment P-250, dus parts en volum de calç aèria i vuit de sorra. 

 Quan s´ utilitza una de les dosificacions tipus de la taula següent n´ hi ha prou amb 
 expressar el tipus de morter indicat en ella. Així el morter de l´ exemple  anterior s´ 
 expressarà: M-20/b. 

 DOSIFICACIÓ DE MORTERS TIPUS 

 

TIPUS ARTS EN VOLUM CIMENT P-250 CALÇ AÈRIA CALÇ
SORRA -

M-5 a 1 2
M-10 b 1 -
M-20 a 1 -
M-40 a 1 2
M-80 b 1 -
M-160 c - -

a 1 -
b 1 1
a 1 -
b 1 1/2
a 1 -
b 1 1/4

 

 

 

RESISTÈNCIA DE MORTERS TIPUS 

Morters tipus   Resistència kg/cm2 
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M-5    5 

M-10    10 

M-20    20 

M-40    40 

M-80    80 

M-160    160 

Resistència.- Resistència a compressió d´un morter en kg/cm2, és la mitja aritmètica dels 
tres valors més baixos obtinguts entre sis mitges provetes de 4x4x16 cm3, amb edat de 10 
dies conservades en ambient humit a 15ºC. 

Plasticitat.- La plasticitat es funció principalment de la consistència del contingut en fins de 
morter, procedents de la calç o de la sorra. Per aquesta raó es recomana l´ addició de calç al 
morter de ciment o l´ ùs de sorres amb una certa proporció d´ argiles i altres fins i sempre 
que no escedeixin del límit de 15 per cent. La consistència es determina mesurant l´ 
assentament amb el con d´ Abrams que serà de 17 +- 2 cm. No es produirà segregació dels 
components del morter de manera que de dues mostres obtingudes de diferents llocs de la 
massa al cap d´ algun temps presentin, en tots els casos, la mateixa proporció de 
conglomerats, sorra i aigua.La plasticitat del morter es classifica en aquest plec com s´ indica 
a continuació: 

 GRASSA.- Es la plasticitat corresponent a un morter confeccionat amb calç; o calç i 
 ciment, i sorra de granulometría propera al límit màxim, o amb ciment i sorra amb 
 un contingut de fins del 7 per cent al 15 per cent. 

 SOGRASSA.- Es la plasticitat corresponent a un morter confeccionat  sense calç, i 
 sorra amb un contingut de fins inferior al 7  % i addició d´ un plastificant d´ 
 airejament. 

 MAGRE.- Es la plasticitat definida anteriorment però sense addició de plastificants. 

 

 Pastat.- El conglomerat en pols es mesclarà en sec amb sorra afegint-hi després 
 l’aigua. Si s´ empra calç amb pasta es vessarà aquesta sobre la sorra o sobre la 
 mescla en sec del conglomerat en pols i la sorra. La pasta dels morters es realitzarà 
 preferentment  amb pastadora o formigonera, batent el temps precís  per a 
 aconseguir la seva uniformitat amb un mínim en tot cas de 3 minuts. Quan el pastat 
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 es realitzi a mà es farà sobre una plataforma impermeable i neta, fent-se com a 
 mínim en tres batuts. 

 Utilització.- El morter de ciment s´ utilitzarà dintre de les dues hores immediates al 
 seu pastat. Durant aquest temps podrà agregar-se aigua, si es necessari, per 
 compensar la pèrdua d´ aigua de pastat. Passat el termini de dues hores, el morter 
 sobrant es rebutjarà sense intentar tornar-lo a fer utilitzable per qualsevol 
 procediment ni afegir-lo a un morter nou. El morter de claç, podrà usar-se durant 
 temps il.limitat si es conserva en les degudes condocions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÀBRIQUES DE TOTXO MASSÍS 
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Resit. Plàstic Gruix Tensió admissible Gruix Plast.
Resist. de la fàbrica kg/cm2

totxo morter juntes junt. morter
totxo

kg/cm2 cm. M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 cm kg/cm2

70 magre >1,5 5 5,6 6,3 7 8 -
70 magre 1,5 a 1 5,6 6,3 7 8 9 -
70 sogras. > 1,5 5,6 6,3 7 8 9 -
70 magre < 1 6,3 7 8 9 10 - > 1,5 magre 100
70 sogras. 1,5 a 1 6,3 7 8 9 10 - > 1,5 magre 100
70 grassa > 1,5 6,3 7 8 9 10 - > 1,5 magre 100
70 sogras. <1 7 8 9 10 11 - 1,5 a 1magre 100
70 grassa 1,5 a 1 7 8 9 10 11 - > 1,5 sogras 100
70 grassa < 1 8 9 10 11 12 - < 1 magre 100
70 8 9 10 11 12 - 1,5 a 1sogras 100

150 magre > 1,5 8 9 10 11 12 - > 1,5 grassa 100
150 magre 1,5 a 1 9 10 11 12 14 16 < 1 sogras 100
150 sogras. > 1,5 9 10 11 12 14 16 1,5 a 1grassa 100
150 magre < 1 10 11 12 14 16 18 < 1 grassa 100
150 sogras. 1,5 1 1 10 11 12 14 16 18
150 grassa > 1,5 10 11 12 14 16 18 > 1,5 magre 200
150 sogras. < 1 11 12 14 16 18 20 1,5 a 1magre 200
150 grassa 1,5 a 1 11 12 14 16 18 20 > 1,5 sogras 200
150 grassa < 1 12 14 16 18 20 22 < 1 magre 200
150 12 14 16 18 20 22 1,5 a 1sogras 200
300 magre > 1,5 12 14 16 18 20 22 > 1,5 grassa 200
300 magre 1,5 a 1 14 16 18 20 22 25 < 1 sogras 200
300 sogras. > 1,5 14 16 18 20 22 25 1,5 a 1grassa 200
300 magre < 1 16 18 20 22 25 28 < 1 grassa 200
300 sogras. 16 18 20 22 25 28 < 1 grassa 200
300 grassa >1,5 16 18 20 22 25 28 < 1 grassa 200
300 sogras. < 1 18 20 22 25 28 32
300 grassa 1,5 a 1 18 20 22 25 28 32
300 grassa < 1 20 22 25 28 32 36



Pág. 40  Annex D Plec de condicions 

 

 FÀBRIQUES DE TOTXO FORADAT 

Resit. Plàstic Gruix Tensió admissible Gruix Plast.
Resist. de la fàbrica kg/cm2

totxo morter juntes junt. morter
totxo

kg/cm2 cm. M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 cm kg/cm2

100 magre > 1,5 5,6 6,3 7 8 9 -
100 magre 1,5 a 1 6,3 7 8 9 10 -
100 sogras. > 1,5 6,3 7 8 9 10 -
100 magre > 1 7 8 9 10 11 - > 1,5 magre 150
100 sogras. 1,5  a  1 7 8 9 10 11 - > 1,5 magre 150
100 grassa > 1,5 7 8 9 10 11 - > 1,5 magre 150
100 sogras. < 1 8 9 10 11 12 14 1,5 a 1 magre 150
100 grassa 1,5 a 1 8 9 10 11 12 14 > 1,5 sogras- 150
100 grassa < 1 9 10 11 12 14 16 < 1 magre 150
100 9 10 11 12 14 16 1,5 a 1 sogras. 150
200 magre > 1,5 9 10 11 12 14 16 > 1,5 grassa 150
200 magre 1,5 a 1 10 11 12 14 16 18 < 1 sogras. 150
200 sogras. > 1,5 10 11 12 14 16 18 1,5 a 1 grassa 150
200 magre < 1 11 12 14 16 18 20 < 1 grassa 150
200 sogras. 1,5 a 1 11 12 14 16 18 20
200 grassa > 1,5 11 12 14 16 18 20 > 1,5 magre
200 sogras- < 1 12 14 16 18 18 22 1,5 a 1 magre
200 grassa 1,5 a 1 12 14 16 18 20 22 > 1,5 sogras.
200 grassa < 1 14 16 18 20 20 25 < 1 magre
200 14 16 18 20 22 25 1,5 a 1 sogras.

14 16 18 20 22 25 > 1,5 grassa
16 18 20 22 25 28 < 1 sogras.
16 18 20 22 25 28 1,5 a 1 grassa
18 20 22 25 28 32 < 1 grassa

 

 

 

 

 

 

 

FÀBRIQUES DE TOTXO BUIT 
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Resit. Plàstic Gruix Tensió admissible Gruix Plast.
Resist. de la fàbrica kg/cm2

totxo morter juntes junt. morter
totxo

kg/cm2 cm. M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160 cm kg/cm2

30 magre > 1,5 2,5 2,8 3,2 3,6 - -
30 magre 1,5 a 1 2,8 3,2 3,6 4 - -
30 sogras. > 1,5 2,8 3,2 3,6 4 - -
30 magre < 1 3,2 3,6 4 4,5 - - > 1,5 magre 50
30 sogras. 1,5 a 1 3,2 3,6 4 4,5 - - > 1,5 magre 50
30 grassa > 1,5 3,2 3,6 4 4,5 - - > 1,5 magre 50
30 sogras. < 1 3,2 3,6 4 4,5 - - 1,5 a 1 magre 50
30 grassa 1,5 a 1 3,6 4 4,5 5 - - > 1,5 magre 50
70 magre > 1,5 4 4,5 5 5,6 - - 1,5 a 1 sogras. 50
70 magre 1,5 a  1 4,5 5 5,6 6,3 7 - < 1 sogras. 50
70 sogras. > 1,5 4,5 5 5,6 6,3 7 - 1,5 a 1 grassa 50
70 magre < 1 5 5,6 6,3 7 8 - > 1 grassa 50
70 sogras. 1,5 a 1 5 5,6 6,3 7 8 - > 1,5 magre 100
70 grassa 1,5 a 1 5 5,6 6,3 7 8 - > 1,5 magre 100
70 sogras. < 1 5,6 6 7 8 9 - 1,05 a 1magre 100
70 grassa 1,5 a 1 5,6 6,3 7 8 9 - > 1,5 sogras.. 100
70 grassa < 1 6,3 7 8 9 10 - < 1 magre 100

150 magre > 1,5 6,3 7 8 9 10 - 1 sogras. 100
150 magre 1,5 a 1 7 8 9 10 11 12 1 sogras. 100
150 sogras. > 1,5 7 8 9 10 11 12 1,5 a 1 grassa 100
150 magre < 1 8 9 10 11 12 14 < 1 grassa 100
150 sogras. 1,5 a 1 8 9 10 11 12 14
150 grassa > 1,5 8 9 10 11 12 14 > 1,5 magre 200
150 sogras. < 1 9 10 11 12 14 16 1,5 a 1 magre 200
150 grassa > 1,5 9 10 11 12 14 16 > 1,5 sogras. 200
150 grassa < 1 10 11 12 14 16 18 < 1 magre 200

1,5 a 1 sogras. 200
> 1,5 grassa 200

150 11 12 14 16 18 20 < 1 sogras. 200
1,5 a 1 grassa 200

150 12 14 16 18 20 22 < 1 grassa 200
 

D.5.5 FUSTERIA. 

1. La fusteria es realitzarà alumini lacat color a definir  sempre que no s´ iniqui el contrari. 

2. En llurs dimensions, escaires, soldadures i ferraments s´ ajustarà a l´ indicat als plànols de 
detall del projecte i en llur defecte com a mínim s´ utilitzaràn les segÚENTS ESCAIRES. 
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D.5.6 FONTANERIA. 

 1. El traçat de la xarxa de distribució de l´aigua s´ajustarà a les especificacions dels 
 plànols i a la següents condicions d’aquest Plec. 

 2. Abans d´iniciar qualsevol treball de fontanería, el Constructor serà responsable 
 de que l´instal.lador que hagi contractar aquesta feina presenti a la Direcció per la 
 seva aprovació els plànols o esquemes de muntatge a on hi figurin els traçats 
 definitius i el dimensionat. El Constructor serà responsable del perfecte 
 funcionament de la instal.lació. 

 3. Especialment el traçat de regates per empotrar conductes serà sotmès a la 
 aprovació  de la Direcció, essent aquest requisit indispensable quan afectin  elements 
estructurals.En cas contrari la Direcció podrà obligar al Constructor a refer  totalment els 
 elements afectats sense el seu permís. 

 4. Els diàmetres a emprar seran els que van indicats en els plànols sempre. 

 5. S´ instal.larà una clau de pas general a l´ entrada de cada local i un altre en cada 
 cambra de serveis. 

 6. Es col.locarà cin sifó en tots els aparells. 

 7. Abans d´ acabar amb guix o morter totes les instal.lacions i abans de procedir a l´ 
 assaig general hauran de provar-se omplint-les d´ aigua, prèviament s´ hauran 
 taponat els ramals i donant-los-hi pressió de treball que hauran de sostenir  durant 
 vint-i-quatre hores amb una norma no superior al 55 per cent. 

D.5.7 PINTURA I VIDRERIA. 

 1.Els elements que hagin de tenir un tractament especial es realitzaran com  s´indiqui. 

 2. Mentre no es digui res en contra, els vidres inferiors  a un metre quadrat seran de 
 vidre doble. En cas de superior grandària es col.locaran cristal-lines o lluna polida 
 segons s´indiqui. 

D.5.8 IMPERMEABILITZACIÓ ASFÀLTICA 

 1. L´  objecte d´ aquest capítol compren la totalitat dels treballs necessaris per 
 construir una impermeabilització asfàltica i aïllament  tèrmic sobre el forjat de la 
 coberta. 
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 2. A les zones perimetrals de contacte amb parets, ampits, etc., es construiran 
 xamfrans per faciltar l´ entrega dels feltres asfàltics als esmentats murs perimetrals. 
 Tanmateix es construirà en aquest murs el dispositiu  d´entrega que figuri en els 
 plànols o estableixi la Direcció per evitar l´ escorriment d´ aigua   per aquest lloc. 

 3 .L’ impermeabilització asfàltica està constituïda per les següents capes: 

- Imprimació 

- Capa de 1,35 kg/m2 d´asfalt especial per a impermeabilitzacions. 

- Tres capes de feltre impregnat i entre elles una altra capa de 1,25 kg/m2 d´ asfalt. 

- Capa d´acabat de 3kg/m2 d´asfalt. 

 4. Qualsevol altre sistema a emprar haurà de ser garantit per una casa 
 especialitzada, de qualitat equivalent a l´anterior i aprovat expressament per la 
 Direcció. 

 5. En la disposició  de la capa anterior es seguiran les indicacions de la Direcció pel 
 que fa a solapaments, entregues als murs, embornals, etc. 

 6. Per la protecció de la capa impermeabilitzant s´estendrà una capa de grava de 20 
 a 30 mm. De grossària i un gruix total de 5 cm. 
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