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SECCIÓ 1a.- DISPOSICIONS LEGALS APLICABLES

ARTICLE 1.100. GENERALITATS

Aquest apartat té per objecte enumerar les Normes i Disposicions a aplicar a la 
realització de les obres d'aquest Projecte.-

ARTICLE 1.200. NORMATIVA APLICABLE

La normativa aplicable per a la execució de les obres, a més de la contemplada als 
propis documents del contracte, serà la següent, en la seva última redacció:

1. Plec de Clàusules Administratives Particulars del concurs (P.C.A.P.).

2. Llei de Contractes del Sector Públic (30/2007, de 30 d'Octubre).

3. Reial  Decret 1098/01, de 12 d'Octubre, per el que s'aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

4. Decret  1005/1974,  de  1  d'Abril,  pel  que  es  regulen  els  Contractes 
d'Assistència que celebra l'Administració de l'Estat i  els seus Organismes 
Autònoms amb Empreses consultores o de serveis (B.O.E.  de 23-04-84), 
R.C.A.

5. Totes les modificacions i addendes als esmentat textos que s'hagin publicat 
al B.O.E.

6. Instrucció  de  Formigó  Estructural  EHE-08,  aprovada  per  Reial  Decret 
1247/2008, de 18 de Juliol.

7. Ordre 21-11-2001. Criteris per a la realització del control  de producció de 
formigons fabricats a central.

8. Instrucció para la recepció de ciments (RC-08).

9. Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
del Ministeri d'Obres Públiques (PG-3), aprovat per l'Ordre Ministerial de 6 
de  Febrer  de  1976,  així  com  les  corresponents  Ordres  Ministerials  que 
modifiques varis articles inclosos al mateix.

10.Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades 
de Formigó, de l'Associació Tècnica de Derivats de Ciment.

11. Plec General de Condicions per a la Recepció de Guix i Escaiola a les Obres 
de Construcció RY-85, aprovada per la Ordre de 31 de Maig de 1985.
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12.Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE).

13.Normes per a la redacció de projectes d'Abastament d'aigües i Sanejament 
de poblacions (Centre d'Estudis Hidrogràfics, 1977).

14.Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament 
d'aigua. Ordre del Ministeri d'Obres Públiques de 28 de Juliol de 1974.

15.Ordre de 18 de Novembre de 1974, pel que s'aprova el Reglament de xarxes 
i escomeses de combustibles gasosos. 

16.Normes bàsiques de les instal·lacions de gas.

17.Reial  Decret  842/2002,  de  2  d'Agost,  pel  que  s'aprova  el  Reglament 
electrònic de baixa tensió.

18.Ordre  Ministerial  de  11  de  Març  de  1971.  Normes  per  a  instal·lació  de 
subestacions i centres de transformació.

19.Decret 3252/68, de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques d'Alta 
Tensió.

20.Norma de Construcció Sismoresistent: Part general i edificació (NCSR-02).

21.Llei de Carreteres (25/1988).

22.Reial Decret 1812/1994, de 2 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament 
General de Carreteres.

23.Ordenança General  de Seguretat  i  Higiene al  Treball,  de 11 de Març de 
1971.

24.Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

25.Reial Decret 1627/97, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut en Obres de construcció.

26.NBE-AE-88: Accions a l'Edificació. Aprovada pel Reial Decret 1370/1988, de 
25 de Juliol.

27.NBE-CA-81: Condicions Acústiques Edificis.

28.NBE-FL-90: Murs resistents de fàbrica de totxana. Aprovada pel Reial Decret 
1723/1990, de 20 de Desembre.

29.NBE-CPI-96: Condicions de protecció contra incendis als edificis. Aprovada 
pel Reial Decret 2177/1996, de 4 d'Octubre.
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30.Plecs  i  prescripcions  tècniques  particulars  dels  serveis  municipals  de 
València i  autonòmics de Catalunya, activitats les quals puguin afectar al  
present projecte:

- Cicle Integral de l'Aigua

- Trànsit

- Urbanisme

-Il·luminació

I, en general, les prescripcions que figurin a les Normes, Instruccions o Reglaments 
oficials,  que  guardin  relació  amb  les  obres  del  present  projecte,  amb  les  seves 
instal·lacions complementaries o amb els treballs necessaris per a realitzar-les.

Per a l'aplicació i compliment d'aquestes normes, així com per a la interpretació 
d'errors o omissions continguts a les mateixes, es seguirà, tant per part del Contractista  
com per part  de la Direcció de les obres, l'ordre de major a menor rang legal  de les  
disposicions que hagin servit per a la seva aplicació. En cas de discrepància entre les 
normes  anterior,  i  llevat  de  manifestació  expressa  en  contrari  en  el  present  Plec, 
s'entendrà que és vàlida la prescripció més restrictiva.

Quan en alguna disposició es faci referència a una altra que hagi estat modificada o 
derogada, s'entendrà que aquesta modificació o derogació s'estén a aquella part de la 
primera que hagi quedat afectada.

Així  mateix,  s'aplicaran  les  modificacions,  ampliacions,  etc.  de  les  Normes  que 
entrin en vigor durant la fase de realització del Projecte.
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SECCIÓ  2a.-  PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES 
PARTICULARS

PART 1 – INTRODUCCIÓ I GENERALITATS

ARTICLE 2.100. DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'objecte  del  present  Plec  de Prescripcions Tècniques Particulars  és  definir  les 
especificacions,  criteris  i  normes que regiran l'execució de  les obres objecte  d'aquest 
Projecte.

A tots els articles del present Plec General de Prescripcions Particulars s'entendrà 
que el  seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quan 
s'oposin a l'establert en disposicions legals vigents.

ARTICLE 2.101. CONDICIONS GENERALS

2.101.1. DIRECCIÓ D'OBRA

El Director de Obra és la persona amb titulació adequada i suficient, directament 
responsable  de  la  comprovació  i  vigilància  de  la  correcta  realització  de  les  obres 
contractades.

Les atribucions assignades en el present Plec al Director de Obra i les que assigni  
la legislació vigent podran ser delegades al ser personal col·laborador d'acord amb les  
prescripcions  establertes,  podent  exigir  el  Contractista  que  aquestes  atribucions 
delegades s'emetin explícitament en ordre que consti en el corresponent “Llibre d'Ordres” 
de la obra.

Qualssevol  membre  de  l'equip  col·laborador  del  Director  d'Obra,  inclòs 
explícitament a l'òrgan de Direcció de l'obra, podrà donar en cas d'emergència, a judici  
personal, les instruccions que estimi adequades dins de es atribucions legals, que seran 
de compliment obligat pel Contractista.

Es considera al present Plec que es expressions de Director d'Obra i Direcció de la 
obra són pràcticament ambivalents, tenint en compta l'anunciat anteriorment, si bé s'ha 
d'entendre aquí que quan s'indica Direcció de l'obra, les funcions o tasques a que es 
refereix aquesta expressió presumiblement es poden delegar.

Les funcions de Director de Obra, en ordre a la direcció, control i vigilància de les 
obres  que fonamentalment  afectin  a  les  seves relacions amb el  Contractista,  són les 
següents:

– Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, 
el compliment de les condicions contractuals.
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– Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 
modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treball.

– Definir aquelles condicions tècniques que el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars deixa a decisió pròpia.

– Resoldre  totes  les  qüestions  tècniques  que  sorgeixin  en  quant  a  la 
interpretació de plànols, condicions de de materials i d'execució d'unitats de obra, 
sempre i quan no es modifiquin les condicions del Contracte.

– Estudiar les incidències o problemes plantejats a les obres que impedeixin el 
normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, en el  
seu cas, les propostes corresponents.

– Proposar les actuacions procedents per a obtenir, dels organismes oficials i  
dels particulars, els permisos i autoritzacions necessaris per a la execució de les 
obres i ocupació dels bens afectats per elles, i resoldre els problemes plantejats 
pels serveis i servituds relacionats amb les mateixes.

– Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o 
gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs; per 
al qual el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, material de 
l'obra i maquinaria necessària.

– Elaborar les certificacions al Contractista de les obres realitzades, conforme 
al que es disposa als documents del Contracte.

– Participar a les recepcions provisionals i definitives i redactar la liquidació de 
les obres, conforme a es normes legals establertes.

El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director d'Obra per 
al normal compliment de les puncions a aquest encomanades.

2.101.2. ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA

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

El Contractista, abans de que s'iniciïn les obres comunicarà per escrit el nom de la 
persona que hagi d'estar per part serva al capdavant de les obres per a representar-lo 
com a “Delegat d'Obra” segons el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, i Plecs de Licitació.

Aquest representant, amb plena dedicació a la obra, tindrà la titulació adequada i  
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l'experiència professional suficient, a judici de la Direcció de la obra, havent de residir a la 
zona on es desenvolupen els treballs i no podrà ser substituït sense previ coneixement i 
acceptació per part d'aquella.

De  la  mateixa  manera,  comunicarà  els  noms,  condicions  i  organigrames 
addicionals de les persones que, dependent del esmentat representant, hagin de tenir el 
comandament  i  responsabilitat  en  sectors  de  la  obra,  sent  obligat  com a  mínim  que 
existeixi  amb plena dedicació un Enginyer  Tècnic i  serà d'aplicació tot  el  que s'indica 
anteriorment en quant a experiència professional, substitució de persones i residència.

El Contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la 
seva organització que assignaria a aquests treballs, fins al nivell d'encarregat inclòs, en la 
intel·ligència  de  que  qualssevol  modificació  posterior  només es  podrà  realitzar  prèvia  
aprovació de la Direcció de l'obra o per ordre d'aquesta.

Abans d'iniciar-se els  treballs,  la  representació  del  Contractista  i  la  Direcció  de 
l'obra acordaran tots els detalls de les seves relacions, establint-se models i procediments 
per a la comunicació escrita entre els dos, transmissió d'ordres, així com la periodicitat i el  
nivell de reunions per a control de la marxa de les obres. Les reunions es celebraran cada 
quinze (15) dies a excepció d'una ordre escrita de la Direcció d'obra.

La Direcció de l'obra podrà suspendre els treballs, sense que d'això es dedueixi cap 
alteració en els termes i  terminis contractats,  quan no es realitzin sota la direcció del 
personal facultatiu designat pel contractista pels mateix i mentre no es compleixi aquest 
requisit.

La Direcció de la obra podrà exigir al Contractista la designació de nou personal 
facultatiu, quan la marxa dels treballs respecte al Pla de Treball així ho requereixi a judici  
de  la  Direcció  de  l'obra.  Es  suposara  que  existeix  sempre  aquest  requisit  en  casos 
d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb la seva conformitat 
o objeccions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres, com parts  
de  situació,  dades  de  mesura  d'elements  a  ocultar,  resultats  d'assajos,  ordres  de  la 
Direcció de la obra i anàlegs definits per les disposicions del Contracte o convenients per  
a un millor desenvolupament del mateix.

2.101.3. COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS

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

2.101.4 PERMISOS I LLICÈNCIES

La Propietat facilitarà les autoritzacions i  llicències de la seva competència que 
siguin  precises  al  Contractista  per  a  la  construcció  de  l'obra  i  li  prestarà  el  seu 
recolzament en els altres casos, en què seran obtingudes pel Contractista.
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ARTICLE 2.102. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

2.102.1 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES I ORDRE DE PRELACIÓ

Les  obres  queden  definides  pels  Plànols  i  el  present  Plec  de  Prescripcions 
Tècniques Particulars. No és objecte dels Plànols i el Plec de Prescripcions el definir tots i  
cadascun dels  detalls  o  particularitats  constructives que pot  requerir  l'execució de les 
obres.

2.102.2 PLÀNOLS

2.102.2.1 Plànols. Generalitats

Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les instruccions 
i plànols complementaris d'execució que, amb detall suficient per a la descripció de les 
obres, siguin elaborats.

2.102.2.2 Plànols complementaris. Plànols de noves obres

El Contractista haurà de lliurar en escrit dirigit a la Direcció de l'obra els plànols 
complementaris  d'execució,  necessaris  per  definir  les  obres  que  hagin  de  realitzar-se 
d'acord amb el programa de treballs. 

2.102.2.3 Interpretació dels plànols

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

2.102.2.4 Confrontació de plànols i mesures

El Contractista haurà de confrontar,  immediatament tots els plànols que li  hagin 
estat facilitats i haurà d'informar promptament 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.

2.102.2.5 Plànols complementaris de detall

Serà responsabilitat del Contractista l'elaboració de quants plànols complementaris 
de detall siguin necessaris per a la correcta realització de les obres.

2.102.2.6  Arxiu  de  Documents  que  defineixen  les  obres.  Plànols  d'obra 
realitzada (“As Built”)

El Contractista disposarà en obra d'una còpia completa del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i de la documentació esmentada en altres apartats d'aquest Plec, 

11



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

un  joc  complet  dels  plànols  del  projecte,  així  com  còpies  de  tots  els  plànols 
complementaris desenvolupats pel Contractista i acceptats per la Direcció de l'obra i dels 
revisats  subministrats  per  la  Direcció  de  l'obra,  juntament  amb  les  instruccions  i 
especificacions complementàries que poguessin acompanyar-los.

Com a fruit d'aquest arxiu actualitzat el Contractista està obligat a presentar una 
col·lecció  dels  Plans  “As  Built”  o  Plànols  d'Obra  Realment  Executada,  degudament 
contrastada amb les dades obtingudes conjuntament amb la Direcció de l'obra, sent del  
seu compte les despeses ocasionades per tal motiu.

Les dades reflectides en els plans “As Built” hauran de ser revisats i aprovats pel 
responsable de Garantia de Qualitat del Contractista.

2.102.3. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS EN LA DOCUMENTACIÓ

En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i  el  Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, prevaldrà el prescrit en aquest últim.

Les omissions en Plànols i Plec o les descripcions errònies de detalls de l'Obra,  
que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'exposat en els mateixos o que 
per  ús  i  costum  hagin  de  ser  realitzats,  no  només  no  eximeixen  al  Contractista  de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, per 
contra,  hauran  de  ser  executats  com  si  haguessin  estat  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 de l'obra i el seu  
corresponent abonament.

En  tot  cas  les  contradiccions,  omissions  o  errors  que  s'adverteixin  en  aquests 
documents pel Director d'Obra, o pel Contractista, hauran de reflectir-se preceptivament 
en el Llibre d'Ordres.

La propietat facilitarà plànols originals per a la realització d'aquest treball.

2.102.4. DOCUMENTS QUE ES LLIUREN AL CONTRACTISTA

2.102.4.1 Documents contractuals

Serà  aplicable  el  que  es  disposa  en  els  Articles  82,  128  i  129  del  Reglament 
General de Contractació de l'Estat i en la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives  
Generals per a la Contractació d'Obres (Contractes de l'Estat).

2.102.4.2 Documents informatius

Tant la informació geotècnica del projecte com les dades sobre procedència de 
materials,  assajos,  condicions  locals,  diagrames  de  moviments  de  terres,  estudis  de 
maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que 
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s'inclouen habitualment en la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en 
conseqüència, han d'acceptar-se tan sols com a complements de la informació que el 
Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

ARTICLE 2.103. INICIACIÓ DE LES OBRES

2.103.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

2.103.1.1 Termini d'execució de les obres

Les obres que es refereix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
hauran de quedar acabades en el termini que s'assenyala en les condicions de la licitació 
per a l'execució per contracta, o en el termini que el contractista hagués ofert en ocasió 
d'aquesta licitació i anés acceptat pel contracte subsegüent. L'indicat anteriorment és així  
mateix aplicable per als terminis parcials si així s'hagués fet constar.

Tot termini compromès comença al principi de l'endemà al de la signatura de l'Acta 
o del fet que serveix de punt de partida a aquest termini. Quan el termini es fixa en dies,  
aquests seran naturals, i l'últim es computarà completament.

Quan  el  termini  es  fixa  en  mesos,  es  comptarà  de  data  en  data,  tret  que 
s'especifiqui, de quin del Calendari es tracta. Si no existeix la data corresponent, en la 
qual es finalitza el termini, aquest acaba l'últim dia d'aquest mes.

2.103.1.2 Estudi de les propietats afectades per les obres

El Director d'Obra podrà exigir al Contractista la recopilació d'informació adequada 
sobre  l'estat  de  les  propietats,  instal·lacions i  serveis  abans del  començament  de  les 
obres, si  aquests poguessin ser  afectades per les mateixes o si  poden ser  causa de 
possibles reclamacions de danys.

El  Contractista  informarà  al  Director  d'Obra  de  la  incidència  dels  sistemes 
constructius en les propietats, instal·lacions i serveis propers.

Quan els treballs es desenvolupin sobre propietats comunals, estatals, militars o 
d'una altra Entitat Pública, el Contractista, abans d'ocupar els terrenys, ha de requerir de 
la  Direcció  de  l'obra  els  oportuns  permisos  o  autoritzacions  per  al  pas  i  ocupació 
d'aquestes zones.

El Contractista presentarà al Director d'Obra, abans d'iniciar els treballs, un informe 
sobre la situació dels terrenys. Amb aquesta informació, el Director d'Obra aixecarà les 
corresponents actes de l'estat del terreny, les quals descriuran la naturalesa del terreny 
quant  a  cultius,  fruits,  pendents,  murs,  accessos,  conduccions,  cables i  quants dades 
puguin interessar més tard per efectuar la liquidació dels danys i restitució dels terrenys.  
El Contractista subscriurà aquestes actes, formulant els comentaris que estimi oportú.

El Director d'Obra d'acord amb els propietaris establirà el mètode de recopilació de 
la informació sobre l'estat actual i decidirà la necessitats d'ocupació d'actes notarials o 
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similars en els casos que consideri oportú.

Abans  del  començament  dels  treballs,  el  Contractista  confirmarà  per  escrit  al 
Director d'Obra que existeix un informe adequat sobre l'estat  actual  de les propietats,  
terrenys i serveis, d'acord amb els apartats anteriors.

El Contractista haurà de portar un control exhaustiu dels períodes d'afecció a les 
diferents  propietat  i  un  registre  de  les  dates  d'entrada i  sortida  de cadascuna de les 
parcel·les afectades per les obres i de l'estat en què han quedat, fins i tot acompanyant la 
documentació  gràfica,  fotogràfica  i  notarial  que  sigui  precisa,  sent  aquestes  labors 
responsabilitat seva i a la seva costa.

2.103.1.3  Serveis  públics  afectats,  estructures  i  instal·lacions.  Localització 
dels mateixos

La situació dels serveis i propietats que s'indica en els plànols ha estat definida 
amb la informació disponible però no hi ha garantia sobre la total exactitud d'aquestes 
dades. Tampoc es pot garantir que no existeixin altres serveis i propietats que no han 
pogut ser detectats.

El Contractista consultarà, abans del començament dels treballs, als afectats sobre 
la situació exacta dels Serveis existents i  adoptarà sistemes de construcció que evitin 
danys i  ocasionin les mínimes interferències.  Així  mateix,  amb la suficient  antelació  a 
l'avanç de cada tall d'obra, haurà d'efectuar els tastos corresponents per a la localització 
exacta dels serveis afectats.

El  Contractista  prendrà  les  mesures  necessàries  per  efectuar  el  desviament  o 
retirada i reposició de serveis que siguin necessaris per a l'execució de les obres.

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, per escrit, al Director d'Obra.

El  Contractista  haurà  de  tenir  coneixement,  així  mateix,  de  totes  les  fites  de 
senyalització  de  tipus  Cadastral  o  Geodèsics,  a  fi  de  respectar-los.  En  el  cas  que 
necessàriament  no  poguessin  respectar-se,  vindrà  obligat  a  la  seva  reposició  en  la 
situació original, tan aviat com el curs dels treballs ho permeti.

El Contractista prepararà i sotmetrà a la supervisió de la Direcció de l'obra, un llistat  
de serveis afectats, públics i privats, en el qual figurin el servei, la seva situació en l'obra,  
data previsible d'afecció, existència o no de permisos de l'ens propietari o responsable del  
mateix i condicions d'execució que estiguin obligats a complir, bé per exigència legal, bé 
per condicionants propis de l'afectat, havent d'així mateix atendre a les mateixes sota la 
seva responsabilitat.

En finalitzar els treballs a la zona d'afecció del servei comunicarà a la Direcció de 
l'Obra el  fet per informar al  responsable del mateix, i  en el  document oportú reflectirà 
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aquesta data amb inclusió de documentació gràfica, escrita i fotogràfica si fos així precís.

2.103.1.4 Protecció de valors artístics

En cas d'existir  a l'àrea afectada per les obra algun monument artístic,  túmuls, 
ruïnes, etc., el Contractista donarà immediatament comunicació per escrit a la Direcció de 
l'obra i paralitzarà l'obra en els seus voltants.

El Contractista, durant l'execució dels treballs, els respectarà en tot moment i en 
cap concepte modificarà la seva forma i característiques, no podent utilitzar els materials 
que els formen en cap cas.

2.103.1.5 Terrenys disponibles per a l'execució dels treballs

El Contractista podrà disposar d'aquells espais adjacents o propers al tall mateix 
d'obra, expressament recollits en el projecte com a ocupació temporal, per a l'apilament 
de materials, la ubicació d'instal·lacions auxiliars o el moviment d'equips i personal.

2.103.1.6 Ocupació, barrat de terrenys i accessos provisionals a propietats

El Contractista notificarà al Director d'Obra, per a cada tall d'obra, la seva intenció 
d'iniciar  els  treballs,  amb  quinze  (15)  dies  d'anticipació,  sempre  que  això  requereixi  
l'ocupació de terreny i s'ajusti al programa de treballs en vigor. Si l'ocupació suposa una 
modificació del programa de treballs vigent, la notificació es realitzarà amb una anticipació 
de quaranta-cinc (45) dies i quedarà condicionada a l'acceptació del Director d'Obra.

El Contractista arxivarà la informació i  documentació sobre les dates d'entrada i 
sortida  de  cada  propietat,  pública  o  privada,  així  com les  dades  sobre  les  dates  de 
muntatge  i  desmuntatge  de  tanques.  El  Contractista  subministrarà  còpies  d'aquests 
documents al Director d'Obra quan sigui requerit.

El Contractista confinarà els seus treballs al terreny disponible i prohibirà als seus 
empleats l'ús d'altres terrenys.

Tan aviat  com el  Contractista  prengui  possessió dels  terrenys,  procedirà  al  seu 
tancament, si així estigués previst en el Projecte, fos necessari per raons de seguretat, 
així ho requerissin les ordenances o reglamentació d'aplicació o ho exigís la Direcció de 
l'obra.  El  Contractista  inspeccionarà  i  mantindrà  l'estat  del  tancament  i  corregirà  els 
defectes  i  deterioracions  amb  la  màxima  rapidesa.  Es  mantindrà  el  tancament  dels 
terrenys fins que sigui  substituït  per  un tancament  permanent  o  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 (15)  dies  d'anticipació als  afectats,  i  proveirà  un accés 
alternatiu.

El Contractista executarà els accessos provisionals que determini el Director d'Obra 
a  les  propietats  adjacents  a  l'obra  i  l'accés  de  la  qual  sigui  afectat  pels  treballs  o 
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tancaments provisionals.

El tancament de rases i pous es realitzarà mitjançant barreres metàl·liques portàtils 
o similar, d'acord amb el Projecte de Seguretat presentat pel Contractista i aprovat per la 
Direcció de l'obra.

El tancament provisional de punts singulars de l'obra mitjançant tanques opaques 
d'altura superior a 1,80 metres serà d'abonament als preus corresponents del Quadre de 
Preus  nº  1.  Els  tancaments  permanents  seran  objecte  d'abonament  d'acord  amb  el 
Quadre de Preus nº 1.

El Contractista és responsable dels danys que poguessin resultar per negligència 
dels  seus  empleats  al  no  mantenir  perfectament  tancades  les  reixes  que  hagués 
d'instal·lar.

2.103.2. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

2.103.2.1 Elements que s'entregaran al contractista

Com a acte inicial dels treballs, la Direcció de l'obra i el Contractista comprovaran 
les  Bases  de  Replanteig.  Només  es  consideraran  com  inicialment  vàlides  aquelles 
marcades sobre fites permanents que no mostrin senyals d'alteració.

Mitjançant una acta de recepció, 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.

2.103.2.2 Pla de replanteig

El  Contractista,  d'acord  amb  la  informació  del  Projecte,  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 a les  bases 
complementàries i programa de replanteig i anivellació de punts d'alineacions principals, 
secundàries i obres de fàbrica.

Aquest  programa  serà  lliurat  al  Director  d'Obra  per  l'aprovació,  inspecció  i 
comprovació dels treballs de replanteig, per la Direcció de l'obra, si ho considera oportú.

2.103.2.3 Replanteig i anivellació de punts d'alineacions principals

El  Contractista  procedirà  el  replanteig  i  col·locació  d'estaquetes  a  punts 
característics de les alineacions principals partint de les bases de replanteig comprovades 
i aprovades per la Direcció de l'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.
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La ubicació dels punts característics, es realitzarà de manera que pugui conservar 
en la mesura del possible en situació segura durant el desenvolupament dels treballs.

2.103.2.4 Replanteig i anivellació de la resta d'eixos i obres de fàbrica

El  Contractista  situarà i  construirà  els punts fixos o auxiliars  necessaris  per  als 
successius replantejaments de detall de la resta eixos i obres de fàbrica.

La situació i cota quedarà degudament referenciada respecte a les bases principals 
de replanteig.

2.103.2.5 Acta de comprovació del replanteig previ. Autorització per a iniciar 
les obres

El  Contractista,  en  presència  de  la  Direcció  de  l'obra,  procedirà  a  efectuar  la 
Comprovació del Replanteig, abans de l'inici de les obres, en el termini d'un mes comptant  
a  partir  de  la  notificació  per  escrit  al  contractista  de  l'adjudicació  dels  treballs.  La 
comprovació inclourà com a mínim l'eix principal dels diversos trams d'obra i zones de les 
obres així com els punts fixos o auxiliars necessaris per als successius replantejaments 
de detall.

El Contractista transcriurà i el Director d'Obra autoritzarà amb la seva signatura, el 
text de l'Acta de Comprovació del Replanteig previ en el llibre d'Ordres.

Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran, en un annex a l'Acta.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la posició i la disposició 
real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, segons el parer facultatiu del  
Director d'Obra,  aquest donarà l'autorització per iniciar-les,  fent constar aquest  extrem 
explícitament en l'acta de comprovació de replantejament estesa, autorització de la qual 
quedarà notificat el contractista pel fet de subscriure-la.

2.103.2.6 Responsabilitat de la comprovació del Replanteig Previ

En tant que formen part dels treballs de comprovació del Replanteig Previ, serà 
responsabilitat  del  Contractista  la  realització  dels  treballs  inclosos  en  el  Pla  de 
replantejament així com tots els treballs de Topografia necessaris per a l'execució de les 
obres, conservació i reposició de fites, excloent els treballs de comprovació realitzats per 
la Direcció de l'obra.

Els treballs responsabilitat del Contractista anteriorment esmentats seran a la seva 
costa  i  per  tant  es  consideren  repercutits  en  els  corresponents  preus  unitaris 
d'adjudicació.

Està obligat el Contractista a posar en coneixement del Director d'Obra qualsevol 
error o insuficiència que observés en les bases del Replanteig Previ, tot i que això no 
hagués estat advertit en fer-se la Comprovació del Replanteig Previ. En aquest cas, el 
Contractista  podrà  exigir  que  s'aixequi  acta  complementària,  en  què  constin  les 
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diferències observades i la forma de solucionar-les.

2.103.3. 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 en els Plecs de Licitació, o, si no 30 dies després de la  
comunicació de les Adjudicació.

Aquest  programa ha d'estar  àmpliament raonat  i  justificat,  tenint  en compte els 
terminis d'arribada a l'obra de materials i  mitjans auxiliars i  la interdependència de les 
diferents operacions, així com la incidència que sobre el seu desenvolupament hagin de 
tenir les circumstàncies climatològiques, estacionals, de moviment de personal i totes les 
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 ofert pel contractista, si  
fos aquest el cas, fins i tot en la línia d'apreciació més pessimista.

Aquest programa es reflectirà en dos diagrames. Un d'ells especificar els espais-
temps de l'obra a realitzar, i l'altre serà de barres, on s'ordenaran les diferents parts d'obra 
que integren el projecte, estimant el dia-calendari  dels terminis de execució d'aquesta, 
amb indicació de la valoració mensual i acumulada.

Una vegada comprovat per la Direcció de l'obra, servirà de base, si s'escau, per 
l'aplicació  dels  articles  137  (137)  a  cent  quaranta  i  un  (141),  ambdós  inclosos,  del  
Reglament General de Contractació de l'Estat.

La Direcció de l'obra i el Contractista revisaran conjuntament i amb una freqüència 
mínima mensual, la progressió real dels treballs contractats i  els programes parcials a  
realitzar en el període següent, sense que aquestes revisions eximeixin al Contractista de 
la seva responsabilitat respecte dels terminis estipulats en l'adjudicació.

La  maquinària  i  mitjans  auxiliars  de  tota  mena que figuren en el  Programa de 
Treball seran a efectes indicatius, però el Contractista està obligat a mantenir en obra i en 
servei tots els que siguin necessaris per al compliment dels objectius intermedis i finals o  
per  a  la  correcció  oportuna  dels  desajustos  que  poguessin  produir-se  respecte  a  les 
previsions,  tot  això  amb  vista  al  exacte  compliment  del  termini  total  i  dels  parcials 
contractats per a la realització de les obres.

Les demores que en la correcció dels defectes que pogués tenir el Programa de 
Treball  proposat  pel  Contractista es produïssin respecte al  termini  legal  per a la seva 
presentació,  no seran tingudes en compte com augment del  concedit  per realitzar les 
obres, de manera que el Contractista queda obligat sempre a fer les seves previsions i el  
consegüent ús de mitjans de manera que no s'alteri el compliment d'aquell.

2.103.4. DATA D'INICIACIÓ DE LES OBRES

Serà  el  dia  següent  a  la  signatura  de  l'Acta  de  Comprovació  del  Replanteig,  i 
respecte d'ella es comptaran tant els terminis parcials com el total d'execució dels treballs.
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ARTICLE 2.104 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

2.104.1 EQUIPS, MAQUINÀRIA I MÈTODES CONSTRUCTIUS

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 de l'obra per  
seva aprovació.

Aquesta  aprovació  de  la  Direcció  de  l'obra  s'ha  de  referir,  exclusivament,  a  la  
comprovació que l'equip esmentat compleix amb les condicions ofertes pel contractista i 
no eximeix  en absolut  a  aquest  de ser  l'únic  responsable de la  qualitat,  i  del  termini 
d'execució de les obres.

L'equip haurà de mantenir, en tot moment, en condicions de treball satisfactòries i  
exclusivament dedicat a les obres del Contracte, no podent ser retirat sense autorització 
escrita de la Direcció de l'obra, prèvia justificació de que s'han acabat les unitats d'obra  
per l'execució del qual s'havia previst.

En relació amb els procediment de construcció, el Contractista haurà de presentar 
la documentació necessària per a estudi i aprovació de la Direcció de l'Obra, sense que 
per  això  disminueixi  la  seva  responsabilitat  sobre  els  mims.  S'hauran  d'establir 
procediments  de  construcció  per  a  cada  tall  o  obra  elemental  fonamental  en  l'obra, 
destacant, com a exemples, els següents:

Procediment  de  control  de  qualitat  i  execució  de  l'apuntalament  per  panells, 
excavació i retirada dels mateixos.

• Procediment de control de qualitat i execució en elements de formigó.

• Procediment de control de qualitat i execució en la instal·lació de canonades 
en rases.

• Procediment d'execució d'obres d'edificació.

• Procediment  d'execució  del  muntatge  d'equips  mecànics,  elèctrics  i 
d'automatisme i control.

• Procediment de treballs per administració.

Així mateix, el Contractista elaborarà i presentarà per a ser aprovat per la Direcció 
de l'Obra, procediments particulars de construcció que es refereixen fonamentalment a 
serveis afectats:

• Cruïlla de carrers mitjançant rases a cel obert.
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• Interferència amb línies elèctriques aèries.

• Interferència amb línies elèctriques subterrànies.

• Interferència amb línies d'enllumenat.

• Interferència amb línies telefòniques aèries.

• Interferència amb línies telefòniques subterrànies.

• Interferència amb xarxes de proveïment d'aigua.

• Interferència amb xarxes de sanejament i/o drenatge.

• Interferència amb xarxes de gas.

En aquests procediments es contemplaran, almenys, els següents conceptes:

• Tràmits administratius a seguir.

• Sistema d'execució.

• Descripció tècnica geomètrica dels elements a utilitzar.

• Maquinària: característiques, potència, etc.

• Mitjans auxiliars.

• Necessitats de personal.

• Seqüència de les operacions.

• Mesuraments auxiliars: Alineacions, vibracions, seients, etc.

• Període de temps precís per a l'execució.

• Càlculs signats per tècnic competent.

• Desviaments de tràfic i senyalització.

• Permisos dels organismes responsables.

• Mesures de seguretat.

• Procediment d'autorització per part de la Direcció de l'Obra.
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• Models o impresos annexos per al control de les operacions.

Aquests  procediments  de  construcció  hauran  de  venir  acompanyats  de  la 
documentació gràfica precisa que mostri clarament el lloc on s'han d'escometre, havent 
d'a més quedar referenciats al Pla de Treballs aprovat, per estimar les dates de previsible 
execució.

2.104.2 SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS I SUBCONTRACTACIONS

2.104.2.1 Subministrament de materials

Aquest  apartat  es  refereix  a  aquells  materials  i  equips  amb  una  especial 
importància en l'obra, bé pel delicat del material o pel volum total del mateix dins de l'obra.

Per a l'elecció del subministrador d'aquests materials i equips es procedirà com a 
continuació s'exposa:

El  Contractista  presentarà  un  llistat  de  possibles  subministradors  amb  les 
condicions dels materials i equips en relació amb les seves característiques tècniques, 
geomètriques,  termini  de  subministrament,  control  de  qualitat,  càlculs,  etc.,  sempre 
d'acord amb les condicions del contracte.

El Director d'Obra seleccionarà el  que consideri  més oportú, comunicant-li-ho al 
Contractista.

Per al subministrament de la resta de materials no inclosos en l'exposició anterior, 
el  Contractista  presentarà  un  llistat  detallat  de  tots  els  que  siguin  necessaris  per  a 
l'execució de les obres.

2.104.2.2. Productes de préstecs. Lloguer de pedreres

A  excepció  dels  casos  de  runams  previstes  i  definides  en  el  Projecte,  el 
Contractista,  sota  la  seva  única  responsabilitat  i  risc,  triarà  els  llocs  apropiats  per  a 
l'extracció i abocament de materials, obtenint per a això els permisos necessaris per a la 
seva utilització i accés.

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 explicarà a partir del 
moment  en  què  el  Contractista  notifiqui  els  abocadors,  préstecs  i/o  pedreres  que  es 
proposa  utilitzar,  una  vegada  que,  pel  seu  compte  i  risc,  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 o abocament no limita 
la responsabilitat del Contractista, tant pel que fa 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,  a  la  seva  costa,  els  materials  de  qualitat  
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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 de producció resultés insuficient per haver augmentat la  
proporció de material no aprofitable, el Contractista, al seu càrrec, haurà de procurar-se 
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 indemnització alguna.

La Direcció de l'obra podrà proporcionar als Concursants o 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.

2.104.2.3 Subcontractacions

A més del que es disposa en la normativa vigent, el Contractista estarà obligat a 
presentar un llistat complet i detallat de tots els mitjans i equips que pretén subcontractar,  
així com la relació de les empreses a les quals es van a subcontractar aquests elements.

2.104.3 APILAMENTS

Les ubicacions de les àrees per a la instal·lació dels apilaments seran proposades 
pel Contractista a l'aprovació de la Direcció de l'obra.

En  cap  cas  es  consideraran  d'abonament  les  despeses  ocasionades  pels 
moviments i transports de materials.

2.104.4 TREBALLS NOCTURNS

Els  treballs  nocturns  hauran de ser  prèviament  autoritzats  pel  Director  d'Obra  i 
realitzats solament en les unitats d'obra que ell  indiqui. El Contractista presentarà a la 
Direcció de l'obra una proposta amb les característiques de la il·luminació i instal·lació per 
a la seva acceptació. Una vegada acceptada, el Contractista haurà d'instal·lar els equips 
d'il·luminació del tipus i intensitats acordat, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin  
els treballs.

2.104.5 TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS DEFECTUOSOS

Com a norma general  no  seran d'abonament  els  treballs  no contemplats en  el 
Projecte i realitzats sense l'autorització escrita de la Direcció de l'obra, així com aquells 
defectuosos que hauran de ser demolits i recanvis en els nivells de qualitat exigits en el  
Projecte.

No obstant  això si  alguna unitat  d'obra que no es troba exactament executada 
conformement a les condicions estipulades en el Plec, i anés, no obstant això, admissible 
segons el parer de la Direcció de l'obra, podrà ser rebuda provisionalment, i definitivament 
si escau, però el Contractista quedarà obligat a conformar-se, sense dret a reclamació de 
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cap  gènere,  amb  la  rebaixa  econòmica  que  es  determini,  excepte  el  cas  en  què  el 
Contractista prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la conformement a les condicions 
dins del termini contractual establert.

2.104.6 CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ D'ACCESSOS I DESVIAMENTS

2.104.6.1 Pla d'Accessos

El  Contractista,  prèviament  al  començament  de  l'obra,  presentarà  un  pla 
d'accessos amb els accessos que utilitzarà durant l'execució de l'obra.

Aquest pla presentarà de forma detallada tots els camins actuals o de nova creació, 
senderes,  senderes,  pistes  forestals,  carreteres  locals,  etc.,  que  ha  d'utilitzar,  com a 
accessos a les obres, descrivint àmpliament el grau d'utilització dels mateixos.

El Contractista presentarà tots els acords existents amb els organismes competents 
dels  mateixos.  En cap concepte el  Contractista  obtindrà  un permís  de pas o ús  dels 
accessos en el qual es faci esment exprés a la Propietat.

Quan sigui requerit per l'organisme competent de l'accés, el Contractista dipositarà 
una fiança per salvaguardar els compromisos adquirits.

2.104.6.2 Construcció de camins d'accés

Els  camins  i  accessos  provisionals  als  diferents  talls  seran  construïts  pel 
Contractista. la Direcció de l'obra podrà demanar que tots o part d'ells siguin construïts 
abans de la iniciació de les obres.

El Contractista quedarà obligat a reconstruir 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 camins, voreres o obres provisionals. 
Igualment haurà de col·locar la senyalització necessària en els creus o desviaments amb 
carreteres nacionals o locals 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 camins o accessos provisionals estaran situats, en la mesura del 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.

2.104.6.3 Conservació i ús

El Contractista conservarà en condicions adequades per a la seva utilització els 
accessos i camins provisionals d'obra.

Els camins particulars o públics usats pel Contractista per a l'accés a les obres i 
que hagin estat danyats per aquest ús, hauran de ser reparats, si així ho exigissin els  
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propietaris o les administracions encarregades de la seva conservació.

Quan el Contractista per negligència, abandó o descuit, no restituís o abonés els 
danys ocasionats, o no complís els acords adoptats, la Direcció de l'obra podrà ordenar la 
reparació dels danys causats o el compliment dels acords adoptats.

La Propietat es reserva per a si i per als Contractistes a els qui encomani treballs  
de reconeixement, sondejos i injeccions, subministraments i muntatges especials, l'ús de 
tots els camins d'accés construïts pel Contractista.

2.104.6.4  Ocupació  temporal  de  terrenys  per  a  la  construcció  de  camins 
d'accés a les obres

Les  autoritzacions  necessàries  per  ocupar  temporalment  terrens  per  a  la 
construcció de camins provisionals d'accés a les obres, no prevists en el Projecte, seran 
gestionades pel Contractista.

2.104.7  SENYALITZACIÓ,  ABALISAMENT  I  DEFENSA  D'OBRES  I 
INSTAL·LACIONS

2.104.7.1 Cartells i anuncis. Inscripcions en l'obra

Podran posar-se en les obres les inscripcions que acreditin la seva execució pel  
Contractista.  A tals  efectes,  aquest  complirà  les  instruccions  que  tingui  establertes  la 
Propietat i en defecte d'això les que doni el Director d'Obra.

D'altra banda, el Contractista estarà obligat a col·locar cartells informatius oficials 
de l'obra a realitzar, en els llocs indicats per la Direcció de l'obra.

El  subministrament  dels  cartells  i  accessoris,  així  com la  instal·lació,  retirada  i 
lliurament dels  mateixos als  Serveis Tècnics del  Ministeri  de Medi  ambient al  final  de 
l'obra,  serà  realitzat  pel  Contractista,  sent  per  compte  d'aquest,  totes  les  despeses 
derivades del subministrament, transport, col·locació, retirada, permisos oportuns incloses 
les gestions necessàries tant davant les instàncies públiques com a privades.

2.104.8 INSTAL·LACIONS, MITJANS I OBRES AUXILIARS

2.104.8.1 Projecte d'instal·lacions i obres auxiliars. Ubicacions i execució

La  Propietat  posa  gratuïtament  a  la  disposició  del  Contractista,  mentre  duri  el 
termini contractual dels treballs, els terrenys que disposi i siguin factibles d'ocupació per 
mitjans auxiliars i instal·lacions, sense interferència amb els futurs treballs a realitzar bé 
pel Contractista o per tercers.

Per delimitar aquestes àrees, el Contractista sol·licitarà de la Direcció de l'obra les 
superfícies  mínimes  necessàries  per  a  les  seves  instal·lacions  indicant  la  que  millor  
s'ajusti als seus interessos, justificant-ho amb una memòria i els plànols corresponents.
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Si  per  conveniència  del  Contractista,  aquest  desitgés  disposar  d'altres  terrenys 
diferents dels ressenyats en el primer paràgraf, o la Propietat no disposés de terrenys 
susceptibles  d'utilitzar  per  a  instal·lacions auxiliars,  seran per  compte  del  Contractista 
l'adquisició, lloguer i/o l'obtenció de les autoritzacions pertinents.

El  Contractista  queda  obligat  a  aconseguir  les  autoritzacions  necessàries 
d'ocupació de terrenys, permisos municipals, etc, projectar i construir pel seu compte totes 
les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, rafals, instal·lacions sanitàries i altres, 
de tipus provisional.

Serà així mateix per compte del Contractista l'enganxi 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 hauran de justificar que les instal·lacions i obres auxiliars previstes 
són adequades per realitzar les obres definitives en les condicions tècniques requerides i  
en els terminis previstos al Programa de Treballs, i que estan situades en els llocs on no 
interfereix l'execució de les obres principals.

Hauran  de  presentar-se  al  Director  d'Obra  amb l'antelació  suficient  respecte  al 
començament de les obres perquè el mateix pugui decidir sobre la seva idoneïtat.

La  conformitat  del  Director  d'Obra  al  projecte  d'instal·lacions,  obres  auxiliars  i 
serveis generals en gens disminuirà la responsabilitat del Contractista, tant en la qualitat  
com en els terminis d'execució de les obres definitives.

La ubicació d'aquestes obres, cotes i fins i tot l'aspecte de les mateixes quan l'obra 
principal així ho exigeixi, estaran supeditades a l'aprovació de la Direcció de l'obra.

2.104.8.2 Retirada d'instal·lacions i obres auxiliars

La retirada de les instal·lacions i demolició d'obres auxiliars en finalitzar els talls  
corresponents,  haurà  de  ser  anunciada  al  Director  d'Obra  qui  ho  autoritzarà  si  està 
realment  acabada  la  part  d'obra  principal  corresponent,  quedant  aquest  facultat  per 
obligar aquesta retirada quan al seu judici, les circumstàncies de l'obra ho requereixin.

Les despeses provocades per aquesta retirada d'instal·lacions i demolició d'obres 
auxiliars i condicionament i neteja de les superfícies ocupades, perquè puguin recuperar 
el seu aspecte original, seran de compte del Contractista, havent d'obtenir la conformitat 
del Director d'Obra perquè pugui considerar-se acabat el conjunt de l'obra.

Transcorreguts 10 dies de la terminació de les obres i si el Contractista no hagués 
complert el preceptuat en els paràgrafs anteriors, la Direcció de l'obra podrà realitzar per 
tercers la neteja del terreny i  retirada d'elements sobrants,  deduint-li  al  Contractista el  
corresponent càrrec de la propera Certificació.

2.104.9 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
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2.104.9.1 Obres subterrànies

El Contractista una setmana abans de començar un tall, haurà de presentar a la 
Direcció  de  l'obra  un  estudi  detallat  dels  riscos  derivats  de  l'ocupació  dels  diferents 
sistemes d'excavació de les obres subterrànies, càrrega, evacuació d'enderrocs, mètodes 
de sosteniment del terreny, ventilació, etc., proposant en conseqüència les mesures de 
prevenció i/o protecció que siguin necessàries en cada cas.

2.104.9.2 Reposició de serveis, estructures i instal·lacions afectades

Tots els arbres, torres d'estesa elèctrica, tanques, paviments, conduccions d'aigua, 
gas o  clavegueram,  cables  elèctrics  o  telefònics,  cunetes,  drenatges,  túnels,  edificis  i 
altres estructures, serveis o propietats existents al llarg del traçat de les obres a realitzar i  
fora  dels  perfils  transversals  d'excavació,  seran  sostinguts  i  protegits  de  tot  dany  o 
desperfecte, fins que les obres quedin finalitzades i rebudes.

Serà  doncs  de  competència  del  Contractista  el  gestionar  amb  els  organismes, 
entitats  o  particulars  afectats,  la  protecció,  desviament,  reubicació  o  enderrocament  i 
posterior reposició, d'aquells serveis o propietats afectats, segons convingui més a la seva 
forma  de  treball,  encara  quan  els  esmentats  serveis  o  propietats  estiguin  dins  dels 
terrenys disponibles per a l'execució de les obres (siguin aquests proporcionats per la 
Propietat o obtinguts pel Contractista), sempre que quedin fos dels perfils transversals 
d'excavació.

En construccions a cel obert, en les quals qualsevol conducció d'aigua, gas, cables, 
etc., creuï la rasa sense tallar la secció de la conducció, el Contractista suportarà tals 
conduccions sense dany algun ni  interrompre el  servei  corresponent.  Per  això aquest 
haurà de prendre les degudes precaucions, tant en execució de les obres objecto del 
Contracte com en la localització prèvia dels serveis afectats.

En tots els casos on conduccions, embornals, canonades o serveis tallin la secció 
de la conducció, el Contractista ho notificarà als seus propietaris (companyia de serveis, 
municipis, particulars, etc.) establint conjuntament amb ells el desviament i reposició dels 
esmentats serveis, que haurà de comptar amb l'autorització prèvia de la Direcció de l'obra. 
Aquests  treballs  de  desviament  i  reposició  sí  seran  objecte  d'abonament,  d'acord  als 
preus unitaris de projecte (materials, excavació, farcit, etc.) o en defecte d'això, dels quals 
puguin ser acordats amb la Direcció d'Obra.

També  seran  d'abonament  aquelles  reposicions  de  serveis,  estructures, 
instal·lacions, etc., expressament recollides en el Projecte.

2.104.9.3 Control del soroll i de les vibracions del terreny

El  Contractista  adoptarà  les  mesures  adequades  per  minimitzar  els  sorolls  i 
vibracions.

Els mesuraments del nivell de soroll a les zones urbanes romandran per sota dels 
límits que s'indiquen en aquest apartat.
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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  o  d'ús  municipal.  En  cas  de  contradicció  s'aplicarà  la  més 
restrictiva.

Criteri de mesura dels nivells de soroll i vibració

Es consideraran, en el  que segueix,  de forma explícita o implícita tres tipus de 
vibracions i sorolls:

a) Pulsatorios:  amb  pujada  ràpida  fins  a  un  valor  punta  seguida  per  una 
caiguda  esmorteïda  que  pot  incloure  un  o  diversos  cicles  de  vibració.  Per  exemple: 
voladures, demolicions, etc.

b) Continus:  vibració  contínua  i  ininterrompuda  durant  llargs  períodes.  Per 
exemple: vibrohincadors, compressors estàtics pesats, vibroflotació, etc.

c) Intermitents: conjunt de vibracions o episodis vibratoris, cadascun d'ells de 
curta  durada,  separats  per  intervals  sense  vibració  o  amb  vibració  molt  menor.  Per  
exemple: martells destrossadors pneumàtics pesats, clava de pilotis o tablestaques per 
percussió, etc.

S'adopten els següents paràmetres de mesura:

• Per a vibració: màxima velocitat punta de partícules. Els nivells de vibració 
especificats es referiran a un edifici, grup d'edificis, o element considerat i no 
s'estableixen per aplicar en qualsevol lloc de forma global i generalitzada.

• Per a soroll: màxim nivell sonor admissible expressat en decibels d'escala A, 
dB (A).

Accions prèvies a realitzar

Abans del començament dels treballs en cada lloc i amb l'antelació que després 
s'especifica,  el  Contractista,  segons el  tipus  de maquinària  que  tingui  previst  utilitzar, 
realitzarà un inventari  de les propietats adjacents afectades, respecte al  seu estat i  a 
l'existència de possibles defectes, acompanyat  de fotografies. En casos especials que 
poden presentar especial conflictivitat segons el parer del Director d'Obra, s'estendrà acta 
notarial de la situació prèvia al començament dels treballs.

Es prestarà especial  atenció a l'estat  de tots  aquells  elements,  susceptibles de 
sofrir danys com a conseqüència de les vibracions, tals com:

• Cornises

• Finestres
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• Murs i paredis

• Teulades

• Xemeneies

• Canalons i embornals

• Piscines

• Cobertes i murs de vidre

On s'evidenciïn danys en alguna propietat amb anterioritat al començament de les 
obres,  es  registraran els  possibles  moviments  almenys des d'un  mes abans d'aquest 
començament  i  mentre  durin  aquestes.  Això  inclourà  la  determinació  de  seients, 
fissuració, etc., mitjançant l'ocupació de marques de testimoni.

Totes les actuacions especificades en aquest article les efectuarà el Contractista 
sota  la  supervisió  i  Direcció  del  Director  de  l'Obra  i  no  seran  objecte  d'abonament 
independent, sinó que estan incloses en l'execució dels treballs a realitzar, objecte del 
Projecte.

Vibracions

La mesura de vibracions serà realitzada pel Contractista, sota la supervisió de la 
Direcció d'Obra a la qual proporcionarà còpies dels registres de vibracions.

L'equip  de  mesura  registrarà  la  velocitat  punta  de  partícula  en  tres  adreces 
perpendiculars.

Es prendrà un conjunt de mesures cada vegada que se situïn els equips en un nou 
emplaçament o avancin una distància significativa en l'execució dels treballs, a més, quan 
els  nivells  de  vibració  estiguin  propers  als  especificats  com  a  màxims  admissibles, 
s'efectuaran mesures addicionals d'acord amb les indicacions del Director d'Obra.

La velocitat de partícula màxima admissible és la que s'indica en cada cas en la 
taula adjunta:

VELOCITAT PUNTA DE PARTÍCULA ADMISSIBLE (mm/seg)

NIVELL CIRCUMSTÀNCIES ADMISSIBLES TIPUS DE VIBRACIÓ
Polsadora Intermitent Vibratòria

I

Espais oberts, sense edificis ni serveis soterrats, 
en  zona  urbana (no hi  ha  límit  en  zona rural). 
Mesurat  a  la  proximitat  del  focus  vibratori  (per 
exemple, 5 metres)

50 - -

II

Habitatges edificis industrials o comercials en bon 
estat  d'estructura  porticada  metàl·lica  o  de 
formigó  armat,  serveis  enterrats.  No  s'admet 
dany  de  cap  mena  a  serveis  ni  perjudicis  al 
normal desenvolupament de l'activitat industrial o 
comercia.  Molèsties  menys  als  ocupants  dels 
immobles, que hauran de ser avisats prèviament.

12 9 8
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III
Edificis  o  monuments  antics  o  deficitàriament 
conservats.

8 6 4

IV

Casos especials com cobertes de vidre i piscines. 
Hauran  de  ser  expressament  identificats  als 
plànols del projecte. Per a construir sota aquest 
nivell  de tolerància han de ser desallotjades les 
instal·lacions  durant  la  construcció  i 
inspeccionades diàriament.

6 6 4

V
Hospitals  i  residències  d'avis.  Haurien  de  ser 
identificats expressament als plànols del projecte.

4 4 4

Polsadora: voladures.
Intermitent: Clava de tablaestaques per colpeig.
Continua: Clava o extracció de tablaestaques per vibració.

En tot cas haurà de sotmetre's a l'aprovació de la Direcció d'Obra l'alteració dels 
límits de vibració corresponents al nivell II (12, 9 i 6 mm/seg respectivament, per als tres 
tipus de vibració), mitjançant informe d'un especialista. Tal aprovació, de produir-se, no 
eximirà en absolut al Contractista de la seva total responsabilitat sobre possibles danys 
ocasionats.

En cap cas els límits a dalt esmentats superaran els següents: 35 mm/seg (vibració 
pulsatòria), 25 mm/seg (vibració intermitent) i 12 mm/seg (vibració contínua).

Sorolls

A més del ja especificat, respecte als sorolls en apartats anteriors, es tindran en 
compte les limitacions següents:

Nivells

S'utilitzaran els mitjans adequats a fi de limitar a 75 dB (A) el nivell sonor continu  
equivalent, mesurat a 1 m. de distància de l'edificació més sensible al soroll i durant un 
període habitual de treball (12 hores de les 8 a les 20 hores).

Neq = 75 dB(A)

En casos especials, i  sempre segons el parer del Director d'Obra, aquest podrà 
autoritzar altres nivells continus equivalents.

Sorolls majors durant períodes de temps

L'ús de l'escala Neq possibilita contemplar el  treball  amb major rapidesa, sense 
augmentar l'energia sonora total rebuda ja que pot respectar-se el limiti per a la jornada 
completa encara quan els nivells generats realment durant alguna petita part d'aquesta 
jornada excedeixin del valor del límit global, sempre que els nivells de soroll en la resta de  
la jornada seran molt més baixos que el límit.

Es poden permetre augments de 3 dB(A) durant el període més sorollós sempre 
que el període anteriorment considerat es redueixi a la meitat per a cada increment de 3 
dB(A). Així per exemple, si s'ha imposat una limitació per a un període de 12 hores, es pot 
acceptar un augment de 3 dB(A) durant 6 hores com a màxim, un augment de 6 dB(A)  
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durant 3 hores com a màxim, un augment de 9 dB(A) durant 1,5 hores com a màxim, etc. 
Tot això en l'enteniment que, com el límit per al període total ha de mantenir-se, solament  
poden  admetre's  majors  nivells  durant  curts  períodes  de  temps  si  en  la  resta  de  les 
jornades els nivells són progressivament menors que el límit total impost.

Horaris de treball no habituals

Entre  les  20  i  les  22  hores,  els  nivells  anteriors  es  reduiran  en  10 dB(a)  i  es 
requerirà autorització expressa del Director d'Obra per treballar entre les 22 hores i les 8 
hores de l'endemà.

Funcionament

Com a norma general a observar, la maquinària situada a l'aire lliure s'organitzarà 
de manera que es redueixi al mínim la generació de sorolls.

El Contractista haurà de complir el prescrit en les Normes vigents, siguin d'àmbit 
estatal ("Reglament de Seguretat i Higiene") o d'ús municipal. En cas de discrepàncies 
s'aplicarà la més restrictiva.

El Director d'Obra podrà ordenar la paralització de la maquinària o activitats que 
incompleixin  les  limitacions  respecte  al  soroll  fins  que  s'esmenin  les  deficiències 
observades sense que això  doni  dret  al  Contractista  a  percebre  quantitat  alguna  per 
minvament de rendiment ni per cap altre concepte.

Compressors mòbils i eines pneumàtiques

En tots els compressors que s'utilitzin a l'aire lliure, el nivell de soroll no excedirà 
dels valors especificats en la següent taula:

Cabal del aire m3/min Màxim  nivell dB/ (A) Màxim nivell en 7 m dB/(A)
< 10 100 75

10 - 30 104 79
> 30 106 81

Els compressors, que a una distància de set metres (7,00 m) produeixin nivells de 
so  superiors  a  75  dB(A)  o  més,  no  seran  situats  a  menys  de  vuit  metres  (8,00  m) 
d'habitatges o locals ocupats.

Els compressors que a una distància de set metres (7,00 m), produeixin nivells 
superiors a 70 dB/(A), no seran situats a menys de quatre metres (4,00 m) d'habitatges o 
locals ocupats.

Els  compressors  mòbils  funcionaran  i  seran  mantinguts  d'acord  amb  les 
instruccions del fabricador per minimitzar els sorolls.

S'evitarà el funcionament innecessari dels compressors.
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Les eines pneumàtiques s'equipessin amb silenciadors.

En  l'execució  de  treballs  pels  quals  no  existeixen  prescripcions  explícitament 
consignades en el present Plec, el Contractista s'atindrà a les instruccions del Director  
d'Obra i tindrà l'obligació d'executar quant sigui necessari per a la bona construcció i bon 
aspecte de les obres.

2.104.10 MODIFICACIÓ D'OBRA

En tot el referent a modificacions d'obra, serà aplicable el que es disposa en el  
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, Llei de Bases de Contractes de 
l'Estat, Reglament de Contractació d'Obres de l'Estat i Plego de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d'Obres d'Estat, de forma particular en els articles: 51, 54,  
63, 93 RCCL; 44, 48, 50, 52 LCE; 130, 146, 147, 149, 150, 153, 157 RCE; 59, 62, 63 
PCAG.

Si durant l'execució dels treballs sorgissin causes que motivaran modificacions en 
la  realització  dels  mateixos  amb  referència  al  projectat  o  en  condicions  diferents,  el 
Contractista posarà aquests fets en coneixement de la Direcció de l'obra perquè autoritzi  
la modificació corresponent.

Per a l'abonament d'aquestes obres no previstes o modificacions s'aplicarà l'indicat 
en el present Plec.

ARTICLE 2.105 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

2.105.1 EMERGÈNCIES

El Contractista disposarà de l'organització necessària per efectuar treballs urgents 
anés de les hores de treball per solucionar emergències relacionades amb les obres de 
Contracte quan sigui necessari segons el parer del Director d'Obra.

El  Director d'Obra disposarà en tot  moment d'una llista actualitzada d'adreces i  
números de telèfon del personal del Contractista responsable de l'organització d'aquests 
treballs d'emergència.

2.105.2 RECLAMACIONS DE TERCERS

Totes les reclamacions per danys que rebi  el  Contractista seran notificades per 
escrit i sense demora al Director d'Obra.

El  Contractista  notificarà al  Director d'Obra per escrit  i  sense demora 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, al més aviat possible, les reclamacions de propietaris i afectats  
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que siguin acceptades i comunicades per escrit pel Director d'Obra.

En el  cas que es produïssin danys a tercers,  el  Contractista informarà d'ells  al 
Director d'Obra i als 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 
riscos importants.

2.105.3 OFICINES DE la Direcció DE L'OBRA

El  Contractista  haurà  de  posar  a  la  disposició  de  la  Direcció  d'Obra  les 
dependències suficients per a les instal·lacions que puguin necessitar-se per al control, 
inspecció i vigilància de les obres.

2.105.4 SEGURETAT DE L'OBRA

Simultàniament  a  la  presentació  del  programa de  Treballs,  el  Contractista  està 
obligat a adjuntar un Pla de Seguretat i Salut de l'Obra en el qual s'haurà de realitzar una  
anàlisi de les diferents operacions a realitzar durant l'execució de les obres, així com un 
estudi  dels  riscos  generals,  aliens  i  específics  derivats  d'aquelles,  definint-se,  en 
conseqüència, les mesures de prevenció i/o protecció que s'hauran d'adoptar en cada 
cas.

El Pla de Seguretat contindrà en tot cas:

• Una  relació  de  les  normes  i  instruccions  donades  als  diferents  operaris 
segons la seva especialitat.

• Programa de formació del personal en Seguretat.

• Programa de Medicina i Higiene.

• Periodicitat de les reunions relatives a la Seguretat i Higiene en l'obra.

Així mateix comunicarà el nom del Cap de Seguretat i  Salut, responsable de la 
mateixa, a la Direcció de l'Obra.

A més incorporarà les següents condicions d'obligat compliment durant l'execució 
dels treballs, tret que estiguin previstes en l'Estudi de Seguretat i Salut altres mesures 
més restrictives:

2.105.4.1 Senyalització i abalisament de les obres i instal·lacions

El Contractista col·locarà la senyalització i abalisament de les obres amb la situació 
i característiques que indiquin la normativa i autoritats competents. Així mateix cuidarà de 
la seva conservació perquè serveixin a l'ús al que van ser destinats, durant el període 
d'execució de les obres.

Si alguna dels senyals o balises ha de romandre, fins i tot amb posterioritat a la 
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finalització de les obres, s'executarà de forma definitiva en el primer moment que sigui  
possible.

2.105.4.2 Excavació de rases i pous

Es compliran en qualsevol cas els extrems que a continuació es relacionen:

• Les tanques de protecció distaran no menys d'1 m de la vora de la rasa quan 
es prevegi pas de vianants paral·lel a la Direcció de la mateixa i no menys de 
2 m quan es prevegi pas de vehicles.

• Quan els vehicles circulin en sentit normal a l'eix de la rasa la zona fitada 
s'ampliarà  dues  vegades  la  profunditat  de  la  rasa  en  aquest  punt,  sent 
l'amplària mínima 4,00 m limitant-se la velocitat en qualsevol cas.

• L'apilament de materials i terres extretes en corts de profunditat major d'1,30 
m es disposaran a una distància no menor de 2,00 m de la vora.

• En rases i pous de profunditat major d'1,30 m sempre que hi hagi operaris 
treballant a l'interior, es mantindrà un de reguarda en l'exterior.

• La il·luminació s'efectuarà mitjançant llums situats cada 10,00 m.

• Les rases de profunditat major d'1,30 m estaran proveïdes d'escales que 
depassin 1,00 m la part superior del tall.

• En zona urbana la rasa estarà completament circumdada per tanques. Es 
col·locaran passarel·les sobre la rasa a distàncies no superiors a 50 m. 

• Les zones de construcció d'obres singulars estaran completament barrades.

• En  finalitzar  les  jornades  o  en  interrupcions  llargues,  es  protegiran  les 
boques dels pous de profunditat major d'1,30 amb un tauler resistent, xarxa 
o element equivalent.

• En començar la jornada es revisaran els apuntalaments i l'estabilitat de la 
rasa.

• Com a complement als tancaments de rasa es col·locaran tots els senyals 
de  tràfic  incloses en el  codi  de la  circulació  que siguin  necessàries i  es 
col·locaran senyals lluminosos en nombre suficient.

2.105.5 OBRES DEFECTUOSES O MALAMENT EXECUTADES

És aplicable el que es disposa en les Clàusules 43 i 44 del PCAG.

2.105.6 TERMINIS
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2.105.6.1 Obra

El  termini  total  d'execució  i  proves  de  funcionament  serà  de  NOU  (9)  mesos 
explicats a partir de l'endemà al de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig.

Els  terminis parcials seran fixats per l'Administració en aprovar  el  Programa de 
Treballs del Projecte de Construcció.

2.105.6.2 Modificacions

Si  el  Contractista  durant  l'execució  de  l'obra  es  veiés  obligat  a  alterar  la 
programació  realitzada,  haurà  de  posar-ho  en  coneixement  de  la  Direcció  de  l'Obra. 
D'altra banda, la Direcció de l'Obra es reserva el dret de modificar la marxa prevista en els 
treballs: posant-ho en coneixement del Contractista amb deu (10) dies d'antelació, sempre 
que no responguin a causes de força major.

2.105.7 PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El Contractista adjudicatari de les obres objecto d'aquesta licitació, comunicarà per 
escrit, abans de l'inici de les obres, el nom de la persona que hagi d'estar per la seva 
banda al capdavant de les mateixes com a "Delegat d'Obra" segons el que es disposa en 
el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat.

Aquesta persona tindrà la titulació i l'experiència professional suficient segons el  
parer de la Direcció de l'Obra, havent de residir a la zona on es desenvolupin els treballs i 
no podrà ser substituïda sense previ coneixement i acceptació per part d'aquella.

La representació de la Contracta i la Direcció de l'Obra, acordarà els detalls de les 
seves relacions, establint-se models per a comunicació escrita entre tots dos, així com la  
periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres i proves.

El  Contractista comunicarà els noms, condicions i  organigrama de les persones 
que, depenent del citat Delegat, hagin de tenir comandament i responsabilitat en missions 
generals  o  en  sectors  de  l'obra  i  a  les  quals  serà  aplicable  quant  s'ha  exposat  amb 
anterioritat en aquest Capítol.

ARTICLE 2.106 MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES

Excepte indicació en contrari dels Plecs de Licitació i/o del Contracte d'Adjudicació 
les obres contractades es pagaran com a "Treballs a preus unitaris" aplicant els preus 
unitaris a les unitats d'obra resultants.

Tanmateix podran liquidar-se íntegrament, o en part, per mitjà de partides alçades.

En tots els casos de liquidació de preus unitaris, les quantitats a tenir en compte 
s'establiran sobre la base de les cubicacions deduïdes dels mesuraments.

2.106.1 MESURAMENT DE LES OBRES
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Els mesuraments són les dades recollides dels elements qualitatius i quantitatius 
que caracteritzen les obres executades, els apilaments realitzats, o els subministraments 
efectuats; constitueixen comprovació d'un cert estat de fet i es realitzaran , d'acord amb 
l'estipulat en el present Plec, pel Contractista, qui les presentarà a la Direcció de l'obra, 
amb la certificació corresponent al mes.

El  Contractista  està obligat  a demanar (al  seu degut  temps) la presència de la 
Direcció  de  l'obra,  per  a  la  presa  contradictòria  de  mesuraments  en  els  treballs, 
prestacions  i  subministraments  que  no  fossin  susceptibles  de  comprovacions  o 
verificacions  ulteriors,  mancant  la  qual  cosa,  excepte  proves  contràries  que  ha  de 
proporcionar a la seva costa, prevaldran les decisions de la Direcció de l'obra amb totes 
les seves conseqüències.

Serà aplicable el que es disposa en les Clàusules del PCAG.

2.106.2 ABONAMENT DE LES OBRES

2.106.2.1 Certificacions

En l'expedició de certificacions regirà el que es disposa en l'Article 142 del RGC, 
Clàusules corresponents del PCAG.

Excepte 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 de l'obra, en la primera desena de 
cada mes una Certificació provisional dels treballs executats en el mes precedent incloent 
els  mesuraments  i  documents  justificatius  perquè  serveixi  de  base  d'abonament  una 
vegada aprovada.

A més, en la primera desena de cada mes, el Contractista presentarà a la Direcció 
de l'obra una Certificació provisional conjunta a l'anterior dels treballs executats fins avui, 
a partir de la iniciació de les obres, d'acord amb els mesuraments realitzats i aprovades, 
deduïda de la Certificació provisional corresponent al mes anterior.

S'aplicarà els preus d'Adjudicació, o bé els contradictoris que hagin estat aprovats 
per la Direcció de l'obra i el Organo Contractant.

L'abonament  de  l'import  d'una  certificació  s'efectuarà  sempre  a  bon  compte  i 
pendent de la certificació definitiva, realizandose d'acord amb les corresponents Clàusules 
del Contracte d'Adjudicació.

A la terminació 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 d'acord amb les corresponents Clàusules del Contracte d'Adjudicació i/o Plecs 
de Licitació.
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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 en el 
Contracte d'Adjudicació, Plecs de Licitació i/o fórmula acordada en l'adjudicació amb el  
Contractista.

2.106.2.2 Preus unitaris

És aplicable el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives Generals.

Els preus unitaris, elementals i alçats d'execució material a aplicar, seran els que 
resultin de l'aplicació del percentatge de baixa respecte al tipus de licitació realitzada pel 
Contractista en la seva oferta, a tots els preus corresponents del Projecte, tret que els 
Plecs de Licitació o Contracte d'Adjudicació estableixin criteris diferents, en aquest cas 
prevaldran sobre l'aquí indicat.

Tots els preus unitaris o alçats de "execució material", comprenen, sense excepció 
ni reserva, la totalitat de les despeses i càrregues ocasionats per l'execució dels treballs 
corresponents a cadascun d'ells, compresos els que resultin de les obligacions imposades 
al Contractista pels diferents documents del Contracte i especialment pel present Plego de 
Prescripcions Tècniques Particulars.

Aquests preus comprendran totes les despeses necessàries per a l'execució dels 
treballs  corresponents  fins  a  la  seva  completa  terminació  i  posada  a  punt,  a  fi  que 
serveixin per a l'objecte que van ser projectats i, especialment, els següents:

• Les despeses de mà d'obra, de materials de consum i de subministraments 
diversos.

• Les despeses de planificació, coordinació i control de qualitat.

• Les despeses de magatzematge, transport i eines.

• 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 funcionament i conservació de les instal·lacions auxiliars, 
així  com  la  depreciació  o  amortització  de  la  maquinària  i  elements 
recuperables de les mateixes.

• Les despeses d'energia elèctrica per a força motriu i  enllumenat, excepte 
indicació expressa en cas contrari.

• Les assegurances de tota classe.
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• Les despeses de finançament.

En els preus de "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.

• Els impostos i taxes de tota classe, excepte l'Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA).

Els preus cobreixen igualment:

• Les despeses no recuperables relatius a l'estudi i establiment de totes les 
instal·lacions  auxiliars,  excepte  indicació  expressa  que  es  pagaran 
separadament.

• Les despeses no recuperables relatius al desmuntatge i retirada de totes les 
instal·lacions auxiliars, incloent l'arranjament dels terrenys corresponents, a 
excepció que s'indiqui expressament que seran pagats separadament.

Excepte els casos previstos en el present Plec, el Contractista no pot, sota cap 
pretext, demanar la modificació dels preus d'adjudicació.

2.106.2.3 Partides alçades

És aplicable el que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives Generals.

Són partides del pressupost corresponents a l'execució d'una obra o d'una de les 
seves parts en qualsevol dels següents suposats:

Per  un  preu  fix  definit  amb  anterioritat  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 elementals, 
o unitaris, existents, o els Preus Contradictoris en cas que no sigui així, a mesuraments 
reals la definició dels quals resultés imprecisa en la fase de projecte (Partida alçada a 
justificar).

En el primer cas la partida s'abonarà completa després de la realització de l'obra en 
ella definida i en les condicions especificades mentre que en el segon suposat només se 
certificarà l'import resultant del mesurament real, sent discrecional per a la Direcció de 
l'obra, la disponibilitat i ús total o parcial de les mateixes sense que el Contractista tingui  
dret a reclamació per aquest concepte.

Les partides alçades tindran el mateix tractament que l'indicat per als preus unitaris 
i elementals, quant a la seva classificació (execució material i per contracta), conceptes 
que comprenen, repercussió del coeficient de baixa d'adjudicació respecte del tipus de 
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licitació i fórmules de revisió.

2.106.3 ABONAMENTS D'OBRES NO PREVISTES

2.106.3.1 Preus contradictoris

Quan la Direcció de l'obra jutgi necessari executar obres no previstes, o treballs 
que es presentin en condicions imprevistes o es modifiquin els materials indicats en el  
Contracte, es prepararan nous preus per assimilació a les d'altres preus semblants del  
mateix tenint en compte la situació del mercat.

Per  als  materials  i  unitats  no  previstos,  s'adoptaran els  reals  del  mercat  en  el 
moment de ser aprovat per la Direcció de l'obra, sense incloure l'IVA. En el cas d'obres 
que tinguin prevista la revisió de preus, al preu resultant se li deduirà l'import resultant de 
l'aplicació de l'índex de revisió fins avui d'aprovació.

Mancant mutu acord i tot esperant la solució de les discrepàncies, les obres es 
liquidaran provisionalment als preus fixats per la Direcció de l'obra.

2.106.3.2 Treballs per Administració

Quan a judici exclusiu de la Direcció de l'obra, sigui necessari realitzar treballs pels 
quals no es disposin dels corresponents preus d'aplicació en el Quadre de Preus i que pel  
seu volum, petita durada o urgència no justifiqui la tramitació d'un Preu Contradictori es 
realitzaran els treballs en règim d'Administració.

la Direcció de l'obra, lliurarà al Contractista, en la primera reunió que es convoqui 
després de l'adjudicació de les obres el "Procediment de Treballs per Administració" que 
serà d'obligat compliment.

Reserva d'Autorització

la Direcció de l'obra, comunicarà al Contractista per escrit, l'autorització per a la 
realització de Treballs per Administració.

Qualsevol treball que no compti amb l'autorització prèvia de la Direcció de l'obra, 
serà abonat per aplicació dels preus de Contracte o, en cas de no existir els corresponent, 
a un nou preu Contradictori.

Una vegada autoritzada per  la  Direcció  de  l'obra,  la  realització  d'un  treball  per 
Administració, el Contractista lliurarà diàriament a la Direcció de l'obra un part de cada 
treball amb desglossament del nombre de persones, categoria, hores persona, hores de 
maquinaria i característiques, materials empleats, etc.

la Direcció de l'obra, una vegada comprovat el part per Administració ho acceptarà 
o realitzarà les seves observacions en un termini màxim de 48 hores hàbils.

En cas que el Contractista, per a la realització d'un treball determinat consideri que 
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no existeix preu d'aplicació en el Quadre de Preus del Contracte, ho comunicarà per escrit  
a la Direcció de l'obra, qui una vegada estudiat emetrà la corresponent autorització de 
Treball per Administració o proposarà un preu d'aplicació.

Forma de liquidació

La liquidació es realitzarà, únicament pels següents conceptes:

Mà d'obra:

S'aplicarà  únicament  a  les  categories  i  als  imports  establerts  per  a  cadascuna 
d'elles en el Quadre de Preus i en les condicions establertes en el Contracte.

Es  consideren  inclosos  els  jornals,  càrregues  socials,  plusos  d'activitat,  part 
proporcional  de vacances, festius, etc.  i  el  percentatge corresponent  a vestuari,  útils  i 
eines necessàries.

El preu d'aplicació es considera el mitjà per a qualsevol especialitat.

Materials:

Els materials s'abonaran d'acord amb el mesurament realment efectuat i aplicant  
els corresponents al Quadre de Preus en les condicions establertes en el Contracte.

En  el  cas  de  no  existir  en  el  mateix,  preu  per  a  un  material  determinat,  es 
demanaran ofertes  per  al  subministrament  del  mateix  a  les  empreses que  acordin  la 
Direcció  de  l'obra  i  el  Contractista  amb  la  finalitat  d'acordar  el  preu  elemental  per  a 
l'abonament.

No es consideraran en cap cas, l'IVA ni les despeses de finançament que suposin 
el pagament ajornat per part del Contractista.

Equips Auxiliars:

Dins de l'import indicat en el Quadre de Preus es considera inclosa en el mateix la 
part  proporcional  de  la  mà  d'obra  directa,  el  combustible  i  l'energia  corresponent  a 
l'ocupació de la maquinaria o equip auxiliar necessari per a l'execució dels treballs pagats 
per Administració 

Igualment  es  consideren  inclosos  les  despeses  de  conservació,  reparacions, 
recanvis, etc.

Únicament s'abonaran les hores reals d'utilització en el  cas d'emprar els equips 
assignats a l'obra en el quadre de maquinària presentat pel Contractista en la seva oferta.

S'abonaran aparti les despeses produïdes pels mitjans de transport emprats en el 
desplaçament i els mitjans de càrrega i descàrrega i personal no inclòs en els mateixos.
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Quan es decideixi de comú acord, portar a l'obra, especialment per a treballs per 
Administració,  una maquinària  no existent  en  el  Quadre de Preus s'acordarà  entre  la 
Direcció de l'obra i el Contractista les tarifes corresponents per a hora de treball i per a  
hora de parada, exclosos els costos de transport a obra i retirada, que seran abonats 
aparti.

Costos Indirectes:

A l'import  total  obtingut  per  l'aplicació  dels  preus  elementals  en  les  condicions 
establertes en el contracte, als mesuraments reals de l'obra executada segons les ordres 
de  la  Direcció  de  l'obra  i  a  les  hores  de  personal  i  maquinària  emprades,  se'ls 
incrementarà en un 6% corresponent a Costos Indirectes.

Despeses Generals i Benefici Industrial:

A l'import total obtingut per aplicació de l'apartat anterior se li afegirà el percentatge 
corresponent a les Despeses Generals i Benefici Industrial que figuri en el Contracte.

2.106.4 ABONAMENT DE MATERIALS APILATS, EQUIPS I INSTAL·LACIONS

la Direcció de l'obra es reserva la facultat de fer al Contractista, a petició escrita 
d'aquest i degudament justificada, abonaments sobre el preu de certs materials apilats en 
l'obra, adquirits en plena propietat i prèvia presentació de les factures que demostrin que 
estan efectivament pagats pel Contractista.

Si  els  Quadres de  Preus no especifiquen els  preus elementals  necessaris,  els 
abonaments es calcularan sobre la base de les factures presentades pel Contractista.

Els materials apilats, sobre els quals s'han realitzat els abonaments, no podran ser 
retirats de l'obra sense l'autorització de la Direcció de l'obra i sense el reemborsament 
previ dels abonaments.

Els  abonaments  sobre  apilaments  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 avançats en concepte d'apilaments no obliguen a la Direcció de 
l'obra  quant  a  acceptació  de  preus  elementals  per  a  materials,  sent  únicament 
representatius de quantitats a compte.

2.106.5 REVISIÓ DE PREUS

En el cas de variació de les condicions econòmiques en el curs de l'execució del 
Contracte i  sempre que el  Contracte d'Adjudicació i/o Plecs de Licitació contemplin la  
revisió de preus, els preus seran revisats per aplicació de la formula general:

p = po x k
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En la qual po és el preu d'origen a revisar, p és el nou valor del preu po, després de  
la revisió i k és un coeficient de la fórmula.

La revisió dels preus es realitzarà únicament en el cas de produir-se variacions en 
els índexs previstos en cada cas

La  revisió  dels  preus  s'aplicarà  únicament  als  treballs  pendents  d'abonament  i  
executats des de la revisió anterior.

Si no s'haguessin acabat els treballs en finalitzar el termini global d'execució previst  
en el  Contracte perllongat,  si  pertoca,  en un temps igual  al  dels  retards reconeguts i  
acceptats per la Direcció de l'obra, resultants de circumstàncies que no són imputables al 
Contractista, els valors dels coeficients K a utilitzar en la continuació de les obres, no 
podran en cap moment ser  superiors als  aconseguits  en l'època de la  terminació del 
termini.

En el cas d'ocórrer el contemplat en el paràgraf anterior el coeficient de revisió de 
preus a  aplicar  serà  el  mínim hagut  des de la  data  de finalització  del  termini  fins  al  
moment de la certificació.

2.106.6 DESPESES PER COMPTE DEL CONTRACTISTA

De forma general són aquells especificats com a tals en els capítols d'aquest Plec i  
que s'entenen repercutits pel Contractista en els diferents preus unitaris, elementals i/o 
alçats, com s'assenyala en un altre apartat d'aquest Plec.

ARTICLE 2.107. SUSPENSIÓ DE LES OBRES

Si la suspensió temporal només afecta a una o diverses parts o classes d'obra que 
no constitueixen la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació "Suspensió 
Temporal Parcial"  en el text de l'acta de suspensió i en tota la documentació que faci 
referència  a  la  mateixa,  si  afecta  a  la  totalitat  de  l'obra  contractada,  s'utilitzarà  la  
denominació "Suspensió Temporal Total" en els mateixos documents.

En cap cas s'utilitzarà  la  denominació "Suspensió Temporal"  sense concretar  o 
qualificar l'abast de la mateixa.

Sempre que la Direcció de l'obra acordi una suspensió temporal, parcial o total de 
l'obra, o una suspensió definitiva, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió que 
haurà d'anar signada pel Director de l'Obra i el Contractista i en la qual farà constar l'acord  
que va originar la suspensió, definint-se concretament la part o parts de la totalitat de 
l'obra afectada per aquelles.

L'acta  ha  d'anar  acompanyada,  com a  annex  i  en  relació  amb la  part  o  parts 
suspeses, del mesurament tant de l'obra executada en aquestes parts, com dels materials 
apilats a peu d'obra exclusivament de les mateixes.
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ARTICLE 2.108 RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

2.108.1 PROJECTE DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL

El  Contractista  lliurarà  a  la  Direcció  de  l'obra  per  a  la  seva  aprovació  tots  els  
croquis  i  plànols  d'obra  realment  construïda  i  que  suposin  modificacions  respecte  al 
Projecte o permetin i hagin servit per establir els mesuraments de les certificacions.

Amb  tota  aquesta  documentació  degudament  aprovada,  o  els  plànols  i 
mesuraments contradictoris de la Direcció de l'obra si escau, es constituirà el Projecte de 
Liquidació, sobre la base del com es realitzarà la liquidació definitiva de les obres en una  
certificació única final segons l'indicat en un altre apartat d'aquest Plec.

El Projecte de Liquidació, que serà elaborat pel Contractista sense que per això 
tingui dret a abonament algun, tindrà l'estructura de projecte, contenint, per tant, tots els 
documents  corresponents,  Memòria,  Plànols,  Plego  de  Prescripcions  Tècniques 
Particulars i  Pressupost  o  valoració  final.  Es presentaran dos exemplars,  degudament 
enquadernats i els originals reproduïbles dels plànols.

La Memòria contindrà els mateixos apartats que la del Projecte de Licitació, a més 
d'aquells que hagin sorgit durant l'execució de les obres. Almenys inclourà els següents 
Annexos:

• Replanteig i Topografia.

• Control de Qualitat de l'Obra.

• Control de Qualitat dels equips mecànics, elèctrics i d'automatisme i control.

• Dossier fotogràfic.

• Procediments de construcció.

• Documentació administrativa recopilada durant l'obra.

• Característiques generals de les obres executades.

El  document  Plans inclourà tots  aquells  precisos per  definir  les  obres  realment 
executades.

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars inclourà les condicions de les unitats 
executades, incloses les de les noves unitats que hagin sorgit durant la construcció.

El Pressupost, constarà de Mesuraments detallats, que inclouran quants croquis i  
plànols  complementaris  es  precisin  per  a  la  perfecta  definició  de  l'estat  final  de  les 
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mateixes, Quadres de Preus i Valoració final de les obres.

2.108.2 ACTA DE TERMINACIÓ DELS TREBALLS I  RECEPCIÓ PROVISIONAL 
DE LES OBRES

Al final de l'execució de les obres objecto d'aquest Projecte i a petició escrita del 
Contractista, la Direcció de l'obra procedirà a la realització d'un Acta de Terminació dels 
Treballs, assenyalant-se en la mateixa les deficiències i/o treballs pendents que segons el  
parer de la Direcció de l'obra impedeixin l'execució de l'Acta de Recepció provisional, 
fixant-se una data per a la realització dels mateixos.

En l'Acta de Recepció Provisional, es faran constar les deficiències que segons el 
parer  de  la  Direcció  de  l'obra  queden  pendents  de  ser  esmenades  pel  Contractista,  
estipulant-se igualment el termini màxim (que no serà superior a un mes), en què hauran 
de ser executades. La data de l'Acta serà la de finalització dels treballs necessaris per 
esmenar les deficiències assenyalades en l'Acta de Terminació dels Treballs.

2.108.3 PERÍODE DE GARANTIA. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El termini de garantia, a explicar des de la recepció provisional de les obres, serà 
de dos anys, durant els quals el Contractista tindrà al seu càrrec la conservació ordinària  
d'aquelles, qualsevol anés la naturalesa dels treballs a realitzar, sempre que no anessin 
motivats per causa de força major.

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 en l'Acta de Recepció Provisional de les obres.

Durant el  període de garantia i  una vegada posada en servei la instal·lació, les 
despeses  d'explotació  o  els  danys  que  per  ús  inadequat  es  produïssin  no  seran 
imputables al Contractista, tenint aquest en tot moment dret a vigilar aquesta explotació i  
exposar quantes circumstàncies d'ella, per ús inadequat, poguessin afectar-li.

2.108.4 RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES

Acabat el termini de garantia es farà, si escau, la Recepció Definitiva i la devolució 
de les quantitats retingudes en concepte de garantia. La recepció definitiva de les obres 
no eximeix al 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.

ARTICLE 2.109 GARANTIA I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

2.109.1 DEFINICIÓ

S'entendrà per Garantia de Qualitat el conjunt d'accions planejades i sistemàtiques 
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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.

La  Garantia  de  Qualitat  inclou  el  Control  de  Qualitat  el  qual  comprèn aquelles 
accions de comprovació que la qualitat està d'acord amb els requisits predeterminats. El 
Control de Qualitat d'una Obra comprèn els aspectes següents:

• Qualitat de matèries primeres.

• Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 
fabricació.

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

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

2.109.2 CONTROL DE QUALITAT

El  Projecte  indicarà  en  els  plànols  de  conjunt  i  de  detall  del  Projecte  de 
Construcció,  els  nivells  de  vigilància  i  control  de  cada  unitat  d'obra,  d'acord  amb les 
normes vigents i en tot cas, amb l'establert en els diferents articles del present Plec.

En el transport,  magatzematge i  manipulació de tota classe de materials, seran 
obligades  totes  les  disposicions  necessàries  perquè  no  sofreixin  menyscapte  o 
deterioració en les seves característiques, forma i dimensions.

La recepció i acceptació de productes primaris que hagin de rebre un tractament 
posterior, no suposarà l'acceptació del nou producte obtingut, quedant aquest supeditat 
als assajos i proves prevists per ell.

Les proves i assajos dels materials i elements constructius que siguin necessaris 
segons el parer de la Direcció de l'Obra, es realitzaran en els laboratoris que aquesta  
designi.  En  cas  de  disconformitat  amb  els  resultats  d'aquestes  proves  i  assajos,  el  
Contractista podrà sol·licitar que es facin unes altres en un Laboratori Oficial, designat de 
comú acord.

En cap cas podrà acceptar-se com a causa justificada de retard en els terminis 
parcials  i  totals,  qualsevol  imputació  del  Contractista  referent  a  supòsits  o  efectius 
trastorns en la marxa dels seus treballs per la necessitat de fer assajos o proves perquè 
ha d'adoptar qualsevol mesura necessària per al compliment de les condicions establertes 
en aquest Plec.

la  Direcció  de  l'obra  podrà,  en  tot  cas,  ordenar  l'obertura  dels  tastos,  fregues, 
extracció  de  mostres  de tota  classe de fàbriques i  la  realització  de  quantes  proves i  
assajos  consideri  pertinents  en  qualsevol  moment  de  l'execució  de  les  obres  per 
comprovar si aquestes han estat executades conformement a les condicions establertes, 
encara que tals proves o assajos no estiguin compresos en els denominats "preceptius".
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Els assajos i proves hauran de ser realitzats en un laboratori reconegut i aprovat 
prèviament per la Direcció de l'obra. 

2.109.3 SISTEMES DE GARANTIA DE QUALITAT

A fi d'assegurar la qualitat de les activitats que es desenvolupin durant les diferents 
fases de l'obra, la Propietat té establert un Sistema de Garantia de Qualitat els requisits  
de la qual, juntament amb els continguts en el present Plego de Prescripcions Tècniques 
Particulars,  seran  aplicable  al  treball  i  activitats  de  qualsevol  organització  o  individu 
participant en la realització de l'obra.

2.109.4 MANUAL DE GARANTIA DE QUALITAT

El  Sistema de Garantia  de  Qualitat  establert  per  la  Propietat  està  definit  en  el  
Manual de Garantia de Qualitat.

Aquest document descriu la metodologia a seguir a fi de programar i sistematitzar 
els  requisits  de  qualitat  aplicables  a  la  construcció  de  l'obra  de  manera  que, 
independentment de les organitzacions o individus participants, s'aconsegueixin cotes de 
qualitat homogènies i elevades.

El Contractista, està obligat a complir les exigències del Sistema de Garantia de 
Qualitat establert i sotmetrà a l'aprovació de la Direcció de l'obra el programa propi que 
preveu desenvolupar per dur a terme el descrit en cadascun dels capítols del Manual de 
Garantia de Qualitat.

2.109.5 PROGRAMA DE GARANTIA DEL CONTRACTISTA

Una vegada adjudicada l'oferta, en el termini d'un mes, el Contractista enviarà a la 
Direcció de l'obra un Programa de Garantia de Qualitat.

la Direcció de l'obra avaluarà el Programa i comunicarà per escrit al Contractista la 
seva aprovació o comentaris.

El Programa de Garantia de Qualitat s'ajustarà al que es disposa en el Manual de 
Garantia de Qualitat, i comprendrà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes:

2.109.5.1 Organització

S'inclourà en aquest apartat un organigrama funcional i  nominal específic per al 
contracte.

L'organigrama inclourà  l'organització  específica  de  Garantia  de  Qualitat  d'acord 
amb les necessitats i exigències de l'obra. Els mitjans, ja siguin propis o aliens, estaran 
adequadament homologats.

El  responsable  de  Garantia  de  Qualitat  del  Contractista  tindrà  una  dedicació 
exclusiva a la seva funció.
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2.109.5.2 Procediments, Instruccions i Plànols

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

El Programa contindrà una relació de tals procediments, instruccions i plànols que, 
posteriorment,  seran sotmesos a l'aprovació de la  Direcció  de l'obra,  amb la  suficient  
antelació al començament dels treballs.

2.109.5.3 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 de l'obra.

La documentació a presentar per a cada equip o material  proposat serà com a 
mínim la següent:

• Plànol d'equip o material.

• Plànol de detall.

• Documentació complementària suficient perquè el Director d'Obra pugui tenir 
la  informació  precisa  per  determinar  l'acceptació  o  rebuig  de  l'equip  o 
material.

• Materials que componen cada element de l'equip.

• Normes d'acord amb les quals ha estat dissenyat.

• Procediment de construcció.

• Normes a emprar per a les proves de recepció, especificant cuales d'elles 
han de realitzar-se en fàbrica i cuales en obra.

Així  mateix,  realitzarà  la  inspecció  de  recepció  en  la  qual  es  comprovi  que  el  
material  està  d'acord  amb els  requisits  del  projecte,  emetent  el  corresponent  informe 
d'inspecció.

2.109.5.4 Maneig, Emmagatzematge i Transport

El Programa de Garantia de Qualitat a desenvolupar pel Contractista haurà de tenir  
en compte els procediments i instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius 
al transport, maneig i emmagatzematge dels materials i components utilitzats en l'obra.

2.109.5.5 Processos especials
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Els  processos  especials  tals  com  a  soldadures,  assajos,  proves,  etc.,  seran 
realitzats  i  controlats  per  personal  qualificat  del  Contractista,  utilitzant  procediments 
homologats d'acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables.

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

2.109.5.6 Inspecció d'obra per part del contractista

El  Contractista  és  responsable  de  realitzar  els  controls,  assajos,  inspeccions  i 
proves requerits en el present Plego de Prescripcions Tècniques Particulars.

El Programa haurà de definir la sistemàtica a desenvolupar pel Contractista per 
complir aquest apartat.

El Contractista podrà dur a terme controls, assajos, inspeccions i proves diferents o 
en  nombre  superior  als  requerits,  sent  seus  les  despeses  ocasionades  per  aquest 
concepte.

2.109.5.7 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 al Programa de Garantia de Qualitat.

El  Contractista  definirà  els  mitjans  per  assegurar-se  que  tota  la  documentació 
relativa a la qualitat de la construcció és arxivada i controlada fins al seu lliurament a la  
Direcció de l'obra.

2.109.6  PLANES  DE  CONTROL DE  QUALITAT  (P.C.  c.)  I  PROGRAMES  DE 
PUNTS D'INSPECCIÓ (P.P.I.).

El Contractista presentarà a la Direcció de l'obra un Pla de Control de Qualitat per 
cada activitat o fase d'obra al mes de signada l'Acta de Comprovació del replanteig o 
d'inici de l'activitat o fase si s'haguessin produït modificacions.

la Direcció de l'obra avaluarà el Pla de Control de Qualitat i comunicarà per escrit al  
Contractista la seva aprovació o comentaris.

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, 
assajos 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. Es deixarà un espai en blanc perquè la Direcció de l'obra pugui 
marcar els seus propis punts d'inspecció.

2.109.7  ABONAMENT  DELS  COSTOS  DEL  SISTEMA  DE  GARANTIA  DE 
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QUALITAT

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que 
contreu en compliment del Manual de Garantia de Qualitat i del Plec de Prescripcions, 
seran del seu compte i s'entenen inclosos en els preus del Projecte, referent a equips 
mecànics, elèctrics i d'automatisme, instrumentació i control.

En aquest apartat, els costos ocasionats al Contractista derivats de les activitats de 
Control de Qualitat conseqüència de l'aplicació d'aquest Plec i de quantes prescripcions 
disposi  el  Contracte,  seran  per  compte  del  Contractista  fins  a  un  màxim del  1% del 
pressupost de licitació, amb les següents condicions:

• En aquest concepte no es comptabilitzen els materials emprats en el control 
de qualitat.

• La inspecció d'equips mecànics, elèctrics i d'automatisme, instrumentació i 
control serà sempre per compte del Contractista, com s'ha assenyalat.

• La inspecció  i  control  de  qualitat  dels  processos de fabricació  d'equips  i 
materials elaborats en fàbrica o taller es consideren inclosos en el preu dels 
mateixos, sent, igualment, sempre a compte del Contractista.

2.109.8 NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT

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

El  Director  d'Obra  podrà  modificar  la  freqüència  i  tipus  d'aquests  assajos  a  fi 
d'aconseguir l'adequat control de la qualitat dels treballs, o recaptar del Contractista la 
realització de controls de qualitat no prevists en el projecte.

2.109.9  INSPECCIÓ  I  CONTROL  DE  QUALITAT  PER  PART  DE  la  Direcció 
D'OBRA

Amb  independència  de  l'estructura  d'Inspecció  i  Control  de  Qualitat  del  propi 
Contractista,  la  Direcció  de  l'obra,  podrà  mantenir  un  equip  d'Inspecció  i  Control  de 
Qualitat de les obres i realitzar assajos d'homologació i contradictoris, per comprovar que 
la qualitat, terminis i costos s'ajusten als contractats.

la  Direcció  de  l'obra,  per  a  la  realització  d'aquestes  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 Subcontractista del mateix.

El Contractista està obligat a prestar la seva total  col·laboració a la Direcció de 
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l'obra per al  normal compliment de les funcions d'inspecció i  subministrarà,  a la  seva 
costa, tots els materials que hagin de ser assajats.

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

Els assajos seran per compte del Contractista en els següents casos:

a) Si com a conseqüència dels assajos el subministrament, material  o unitat  
d'obra és rebutjat.

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

La inspecció per part de la Direcció de l'obra no suposarà rellevar al Contractista en 
les seves pròpies responsabilitats.
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PART 2 – MATERIALS BÀSICS

ARTICLE 2.200 CIMENTS

2.200.1. DEFINICIÓ

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

2.200.2. CLASSIFICACIÓ

Les diferents classes de ciment utilitzables en les obres a les quals afecta aquest  
Plec de so les especificades en la "Instrucció per a la Recepció de Ciments” (RC-03).

Les característiques per a cadascun dels tipus seran les definides en l'esmentat 
Plego RC-03 amb les condicions indicades en el present Plec.

2.200.3. CONDICIONS GENERALS

El  ciment  haurà  de  complir  les  condicions  exigides  per  la  "Instrucció  per  a  la 
Recepció  de  Ciments”  (RC-03)  i  l'Article  26  de  la  EHE,  juntament  amb  els  seus 
comentaris, així com l'especificat en el present Plec.

2.200.4 TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

El  ciment  es  transportarà  i  emmagatzemarà  a  orri.  Solament  es  permetrà  el 
transport i emmagatzematge dels conglomerats hidràulics en sacs, quan expressament ho 
autoritzi el Director d'Obra.

El Contractista comunicarà al Director d'Obra amb la deguda antelació, el sistema 
que va a utilitzar, a fi 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'emmagatzematge.

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

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

El Contractista, per mitjà del seu departament de Control de Qualitat, comprovarà, 
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com a mínim una vegada al mes i previ avís a la Direcció d'Obra, que durant el buidatge 
de les cisternes no es duen a terme manipulacions que puguin afectar a la qualitat del 
material  i,  de  no  ser  així,  suspendrà  l'operació  fins  que  es  prenguin  les  mesures 
correctores.

Si la Direcció d'Obra autoritza l'ocupació de conglomerantes hidràulics en sacs, els 
magatzems 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  sòl  mitjançant  rastreles de tauló  o perfils  metàl·lics.  Les piles de  sacs hauran de 
quedar  suficientment  separades  de  les  parets  per  permetre  el  pas  de  persones.  El  
Contractista haurà de prendre les mesures necessàries perquè les partides de ciment 
siguin empleades 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 assajos del Laboratori.

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

2.200.5 RECEPCIÓ

A la recepció en obra de cada partida, i sempre que el sistema de transport i la 
instal·lació d'emmagatzematge comptin amb l'aprovació del  Director d'Obra,  es durà a 
terme una presa de mostres, sobre la qual es procedirà a efectuar els assajos de recepció 
que indiqui el Programa de Control de Qualitat, seguint els mètodes especificats en el 
Plec General de Prescripcions Tècniques per a la Recepció de Ciments i els assenyalats 
en el present Plec. Les partides que no compleixin alguna de les condicions exigides en 
aquests Documents, seran rebutjades.

Les partides de ciment hauran de portar el Certificat del Fabricant que haurà de 
comprendre tots els assajos necessaris per demostrar el compliment de l'assenyalat en la 
"Instrucció per a la Recepció de Ciments” (RC-03) amb les següents modificacions:

• La pèrdua al foc dels ciments Portland no serà superior al tres per cent (3%).

• En els ciments Portland, el residu insoluble no serà superior a l'un per cent 
(1%).

• En els ciments siderúrgics el contingut d'escòria no serà major del quaranta 
per cent (40%) en pes.

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'emmagatzematge han estat adequades. Per a això es repetiran els assajos 
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.

2.200.6. ALTRES CIMENTS
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El  Director  d'Obra  podrà  definir  en  cas  necessari  les  condicions  en  les  quals 
s'empraran altres ciments no esmentats en aquest Plec.

2.200.7 CONTROL DE QUALITAT

El Contractista, per mitjà del seu departament de Control de Qualitat, controlarà la 
qualitat dels ciments perquè les seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present  
Plec i en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments.

Els assajos es realitzaran amb la periodicitat mínima següent:

1.A la recepció de cada partida en Obra o en Planta s'exigirà al  Contractista el 
Certificat  del  Fabricador,  que  haurà  de  comprendre  tots  els  assajos  necessaris  per 
demostrar el compliment de l'especificat en el present Plec.

2.Cada trenta (30) dies si la Direcció d'Obra ho estimés oportú, es realitzaran els 
següents assajos, d'acord amb l'article 7 del RC-93, amb càrrec al Contractista:

- Un assaig de principi i fi d'enduriment.

- Un assaig de finura de mòlt.

- Una inspecció ocular d'acord amb l'establert en el present Plec.

- Un assaig de pes específic real.

- Un assaig d'expansió en autoclau.

- Un assaig de resistència mecànica dels ciments.

- Un assaig d'índex de puzolanicidad, cas d'utilitzar ciments puzolánicos.

Quan del formigó sigui subministrat per una Planta, s'efectuarà la presa de mostres 
del material  sota la supervisió del Cap de Control  de Qualitat del Contractista, el qual 
procedirà a l'enviament de les mateixes al Laboratori. la Direcció d'Obra assistirà si ho 
considera necessari.

2.200.8. MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament d'aquest material es farà d'acord amb l'indicat en la 
unitat d'obra de la qual formi part.

ARTICLE 2.201. GUIXOS I ESCAIOLES

2.201.1 DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ
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Els guixos utilitzats en arrebossats o blanqueig i acabat de revestiment serà del 
tipus  I-20  de  la  norma Plego  General  de  Condicions  per  a  la  Recepció  de  Guixos  i  
Escaioles en les Obres de Construcció RY-85.

Les escaioles hauran de ser del tipus I-35 definit en la norma UNE 102-011, tant 
per a l'executada “in situ” com para la que s'utilitzi en prefabricats.

Per als prefabricats de guix o escaiola es compliran les normes UNE 102-021, 102-
023, 102-024, amb les limitacions per a la qualitat del material bàsic que s'expressen en 
aquest punt.

2.201.2 MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament d'aquesta unitat es farà d'acord amb l'especificat en la 
unitat d'obra de la qual forma part.

ARTICLE 2.202. BETUNES ASFÀLTICS

2.202.1 DEFINICIÓ

Es  defineixen  els  betunes  asfàltics  com  els  productes  bituminosos  sòlids  o 
viscosos, naturals o preparats a partir d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxidació o 
cracking que contenen un percentatge baix de productes volàtils, posseeixen propietats 
aglomerants característics i són essencialment solubles en sulfur de carboni.

2.202.2 CONDICIONS GENERALS

Hauran de presentar aspecte homogeni i estar pràcticament exempts d'aigua, de 
manera que no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ocupació (175ºC). Així  
mateix, hauran de complir la resta de les condicions que, d'acord amb la seva designació,  
apareixen en l'article 211.2 del PG-3.

El tipus de betum a emprar en cada cas s'especificarà en els Plànols o serà indicat  
per la Direcció d'Obra.

2.202.3 TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

Es durà a terme d'acord amb l'article 211.3 del PG-3.

2.202.4 CONTROL DE QUALITAT

Es  realitzarà  segons  l'exposat  en  l'article  211.5  del  PG-3.  Les  despeses  dels 
assajos que es realitzin seran amb càrrec al Contractista.

2.202.5 MESURAMENT I ABONAMENT
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Es realitzarà segons l'exposat en l'article 211.4 del PG-3.

ARTICLE 2.203. EMULSIONS ASFÀLTIQUES

2.203.1 DEFINICIÓ

Són suspensions de petites partícules d'un producte asfàltic en aigua o en una 
solució aquosa, amb un agent emulsionant de caràcter aniónico o catiónico, la qual cosa 
determina la denominació de l'emulsió.

2.203.2 CONDICIONS GENERALS

Hauran de complir l'exposat en l'article 213.1 del PG-3.

Les emulsions asfàltiques hauran de ser homogènies i després de ben barrejades 
no mostrar separació dels seus components dins dels trenta dies següents, tret que la 
mateixa hagi estat originada per gelades.

El tipus d'emulsió asfàltica a emprar en cada cas s'especificarà en els Plànols o 
serà indicat per la Direcció d'Obra.

2.203.3. FABRICACIÓ

Per a la fabricació d'emulsions asfàltiques s'empraran mitjos mecànics, tals com a 
homogeneïtzadors, molins coloidales, etc, que garanteixin l'adequada dispersió del betum 
en la fase aquosa, en les condicions especificades.

Per mIllorar les característiques de les emulsions, la Direcció d'Obra a proposta del 
Contractista  podrà  autoritzar  l'ocupació  d'additius  tals  com estabilizantes,  activantes  o 
anticongelants sempre que el producte resultant segueixi complint les exigències del tipus 
previst.

2.203.4 TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE

Es realitzarà d'acord amb l'article 213.4 del PG-3.

2.203.5 CONTROL DE QUALITAT

Es realitzarà d'acord amb l'article 213.5 del PG-3. Les despeses dels assajos que 
es realitzin seran amb càrrec al Contractista.

2.203.6 MESURAMENT I ABONAMENT

Es  realitzarà  segons  l'exposat  en  la  unitat  d'obra  de  la  qual  forma  part.  En 
apilaments, per tona realment apilada.
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ARTICLE 2.204. RAJOLES HIDRÀULIQUES

2.204.1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EXIGIBLES

La cara vista de les rajoles serà ben llisa, lliure de defectes superficials, podent 
presentar lleugeres eflorescències o porus invisibles a mig metre de distància després del 
mullat. El color serà uniforme i igual al de la mostra triada. L'estructura serà uniforme, 
sense exfoliacions ni porus visibles.

Compliran amb les característiques i toleràncies descrites en la Norma UNE 41008-
69.

2.204.2 CONDICIONS PARTICULARS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

En cada lot compost per 50.000 rajoles o fracció, es determinaran les següents 
característiques segons les Normes d'assaig que s'especifiquen:

1.Característiques geomètriques, UNE 41008-69.

2.Desgast per abrasió, UNE 7015-50.

3.Resistència al xoc, UNE 7034-51.

4.Resistència a la gelada, UNE 7033-51.

La grandària de la mostra serà de 6 rajoles per a l'assaig 1, 4 pel 2, i 3 rajoles pel 3  
i 4.

L'assaig 4 es realitzarà quan l'ús previst sigui exterior, en zones climatològiques 
classificades per la NBE-CT-79 com I o Z.

2.204.3 MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament d'aquest material es farà d'acord amb l'article 220.7 
del PG-3.

ARTICLE 2.205. MAONS

2.205.1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EXIGIBLES

Compliran les prescripcions del Plec General de Condicions per a la recepció dels 
maons ceràmics en les obres de construcció "RL-88".

La capacitat d'absorció d'aigua no serà superior al 22 per 100 en pes, per a maons 
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de classe V, ni al 25 per 100 pels de classe NV.

La succió no serà superior a 10 g/dm2. minut.

Es considerarà heladizo i per tant rebutjable si  després de sotmetre's a l'assaig 
definit per la Norma UNE 67028-84, hi ha pèrdues de pes major a l'1 per 100 de la meitat  
del nombre de cicles prescrit.

La capacitat d'augment de volum per efecte de la humitat no serà superior a 0,8 
mm/m per a maons de classe V, ni superior a 1,2 mm/m pels de classe NV.

2.205.2. CONDICIONS PARTICULARS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Abans del començament del subministrament es realitzaran els assajos previs, en 
cas de no presentar-se certificat d'assaig realitzat per un Laboratori segons l'especificat 
pel Plec RL-88.

En cada lot compost pel conjunt de maons d'igual designació rebuts en obra en una 
mateixa  unitat  de  transport  o  en  diverses  en  un  dia,  es  determinaran  les  següents 
característiques segons les normes que s'especifiquen com a assajos de control:

1.Forma, aspecte, textura i dimensions, UNE 67019-86, 67030-85.

2.Succió, UNE 67031-85.

3.Eflorescència, UNE 67029-85.

4.Resistència a compressió, UNE 67026-84.

5.Resistència a la gelada, UNE 67028-84

6.Massa, RL-88.

La mostra estarà composta per 24 maons, realitzant-se els assajos 1, 4 i 6 sobre 6 
unitats, el 2 sobre 3, el 5 sobre 12 i el 3 sobre 6 unitats.

L'assaig  5  solament  es  realitzarà  en  fàbriques  vistes  en  exteriors  i  l'assaig  3 
solament per a maons de classe V.

2.205.3 MESURAMENT I ABONAMENT

Es realitzarà segons el que es disposa en la unitat d'obra de la qual formin part. En 
apilaments, per milers d'unitats realment apilades.

ARTICLE 2.206 BARRES CORRUGADAS PER HORMIGON ARMAT
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2.206.1 CARACTERÍSTIQUES

Els acers corrugados per a armadures compliran les condicions de l'Article 31 de la 
EHE i les Normes de la Instrucció H.A. 61 del "Institut Eduardo Torroja". 

2.206.2 EMMAGATZEMATGE

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

2.206.3 CONTROL DE QUALITAT

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les 
seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE.

Els controls de qualitat a realitzar seran els corresponents a un "Control a Nivell  
Normal", Article 90 de la EHE.

Totes les partides arribaran a obra perfectament identificades i acompanyades del  
corresponent certificat de característiques redactat pel Laboratori depenent de la Factoria 
siderúrgica.

A l'arribada d'obra de cada partida de 40 Tn o fracció es realitzarà una presa de 
mostres per a cada diàmetre i sobre aquestes es procedirà a la verificació de la secció 
equivalent,  les  característiques  geomètriques  dels  ressaltis  i  a  l'assaig  de  plegat,  
doblegant  els  rodons  cent  vuitanta  graus  (180º)  sobre  un  rodó  de  diàmetre  doble  i  
comprovant que no s'apreciïn fissures ni pèls en la barra plegada, segons l'article 31.2 de 
la EHE i les normes UNE 36088, 36092, 36097 i 36099.

En tres ocasions, quan jutgi oportú la Direcció d'Obra es determinarà el límit elàstic,  
càrrega de trencament i allargament en trencament en 2 provetes de cada diàmetre.

Tots  aquests  assajos  seran  realitzats  en  un  Laboratori  Oficial  acceptat  per  la 
Direcció d'Obra i a costa del Contractista.

2.206.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Serà aplicable l'article 241.8 del PG-3.

ARTICLE 2.207. MALLES ELECTROSOLDADAS

2.207.1 CLASSIFICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Les  malles  electrosoldadas  per  a  elements  resistents  de  formigó  armat  es 
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presenten rectangulars, constituïdes per barres soldades a màquina. Aquestes malles han 
de complir les condicions prescrites en UNE 36.092/1/79. En els panells les barres es 
disposen aïllades o pareadas. Les separacions entre eixos de barres, o si escau entre 
eixos de parells de barres, poden ser en una Direcció de 50, 75, 100, 150 i 200 mm. La 
separació en la Direcció normal a l'anterior no serà superior a tres vegades la separació  
en aquelles, ni a 300 mm.

2.207.2 CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES. ASSAIG DE TRACCIÓ

Les malles electrosoldadas compliran les condicions de la següent taula:

Designació de las 
barres

Límit elàstic fy 

(Kp/cm2)

Carga unitària fs 

(Kp/cm2)

Allargament de 
ruptura (%) sobre 

base de 5 diàmetres

Relació a l'assaig 
fs/fy

AEH 400 T > 4100 > 4600 > 8 > 1,03

AEH 500 T > 5100 > 5600 > 8 > 1,03

AEH 600 T > 6100 > 6700 > 8 > 1,03

L'assaig de tracció corresponent a barres de malles electrosoldadas es realitzarà 
sobre una proveta que tingui almenys una barra transversal soldada.

Els assajos de doblegat i desdoblegat hauran de complir les condicions indicades 
en la Taula 31.2 de la EHE.

Les barres, abans de ser soldades per fabricar la malla, compliran la condició de 
doblegat simple sobre mandril de 4 diàmetres en l'acer AEH 500 T i de 5 diàmetres en el  
AEH 600 T.

Es prohibe la soldadura en obra de les barres d'acer trefilatge.

A les  barres  corrugadas  d'acer  trefilatge  se'ls  exigeixen  a  més  les  condicions 
d'adherència de l'article 31.2 de la EHE, garantides mitjançant homologació.

Realitzat l'assaig d'enlairament de les barres de nus, la càrrega d'enlairament no 
serà inferior a 0,35 A i fy, sent A la secció nominal de la barra més gruixuda, i fy el límit  
elàstic de l'acer.

2.207.3 CONTROL DE QUALITAT

El Contractista controlarà la qualitat dels acers a emprar en armadures perquè les 
seves característiques s'ajustin a l'indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE.

Els controls de qualitat a realitzar seran els corresponents a un "Control a Nivell  
Normal" (Article 90 de la Instrucció EHE).

La partida haurà d'estar identificada i el Contractista presentarà una fulla d'assajos 
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redactada pel Laboratori depenent de la factoria siderúrgica en la qual es comprovi que 
compleix amb les característiques requerides.

Independentment d'això, la Direcció d'Obra determinarà per a cada partida de 20 
Tn  o  fracció  els  assajos  necessaris  per  a  la  comprovació  de  les  característiques 
anteriorment citades. Aquests assajos seran de compte del Contractista.

2.207.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Serà aplicable l'article 242.6 del PG-3.

ARTICLE 2.208 FILFERRO PER LLIGAR

2.208.1 CARACTERÍSTIQUES

El lligat de les armadures es realitzarà amb filferros d'acer (no galvanització) d'1 
mm de diàmetre, com a mínim.

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

2.208.2 CONTROL DE QUALITAT

Les característiques geomètriques es verificaran una vegada per cada lot  d'una 
tona o fracció, admetent-se toleràncies en el diàmetre de 0,1 mm.

Els  assajos  de  tracció  es  realitzaran  segons  la  Norma  UNE-7194.  El  nombre 
d'assajos serà d'un per cada lot d'una tona o fracció.

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

2.208.3 MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament es realitzarà d'acord amb l'exposat en la unitat d'obra 
de la qual formen part.

ARTICLE 2.209 ELÈCTRODES PER SOLDAR

2.209.1 CONDICIONS GENERALS

Els elèctrodes a emprar en soldadura manual a l'arc elèctric seran d'una de les 
qualitats  estructurals  definides a continuació en l'apartat  “Característiques del  material 
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d'aportació” del capítol actual del present Plec.

Les condicions que han de satisfer els elèctrodes especials no inclosos entre els 
ressenyats, així com les varetes i fundentes destinats a operacions de soldeo automàtic  
amb arc submergit, es fixen en el present Plec, en el qual, així mateix, s'assenyalen els 
procediments de comprovació de les unions executades.

Els  elèctrodes  hauran  de  preservar-se  de  la  humitat,  i  especialment  els  de 
revestiment  bàsic,  els  quals  hauran  d'emprar-se  completament  secs  pel  que  es 
conservaran en forns d'assecat fins al moment de la seva utilització.

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

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

2.209.2 FORMA I DIMENSIONS

La longitud i diàmetre dels elèctrodes seran donats per la següent taula, 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 ó 45

Elèctrode amb subjecció al centre 30 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  d'espessor  màxim  del  
revestiment, i la suma del diàmetre de l'ànima i de l'espessor mínim del revestiment, no 
haurà de ser superior al tres per cent (3%) de la primera.

2.209.3 CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL D'APORTACIÓ

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

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

Qualitat de l'elèctrode
Resistència 

característica (Kg/cm2)
Allargament de ruptura 

(3 %) Resiliència (Kg/cm2)

Intermèdia estructural 4.400 22-26 5-7
Estructural àcida 4.400 26 7
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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

Para espessors de xapa superiors a vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) s'empraran 
elèctrodes de recobriment bàsic.

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

2.209.4 CONTROL DE QUALITAT

S'efectuaran assajos de trencament a tracció, d'allargament, resiliència i químics 
d'acord amb la Norma UNE-14022.

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

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

La quantitat d'elèctrodes d'un tipus i grandària produïda en un període continu de 
vint-i-quatre (24) hores, sense excedir de vint (20) tones.

2.209.5 MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament d'aquests elements es realitzarà d'acord amb l'exposat 
en la unitat d'obra de la qual formen part.

ARTICLE 2.210 ELEMENTS DE FOSA

2.210.1 FOSA GRISA

La fosa serà grisa, no atruchada, de segona fusió, eutectoide o hipoeutectoide i de 
gra fi i homogeni.

La  càrrega  de  trencament  serà  com a  mínim de  mil  cinc-cents  quiloponds per 
centímetre quadrat (1.500 Kp/cm2), obtinguda amb provetes i mètodes d'assaig definits 
en la Norma UNE-36.111.

2.210.2 FOSA DÚCTIL

Es defineix com a fosa nodular o dúctil aquella en la qual el carboni cristal·litza en 
nòduls en comptes de fer-ho en làmines.

La fosa dúctil a emprar en les obres tindrà les següents característiques, excepte 

61



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

especificació concreta en contra en altres apartats.

• Tensió de trencament: 43 Kg/mm2

• Deformació mínima en trencament: 10%

Els  cèrcols  i  les  tapes de registre  es  fabricaran en fosa dúctil,  d'acord  amb la 
Norma UNE 36.118-73 i hauran d'ajustar-se a les següents condicions:

• Absència de rebabas.

• Netes de sorres mitjançant granallado.

2.210.3 TAPES DE REGISTRE METÀL·LIQUES

Els marcs i tapes per a pous de registre hauran de tenir la forma, dimensions i 
inscripcions definides en els Plànols del Projecte, amb una obertura lliure no menor de 
600 mm per a les tapes circulars.

Les tapes a col·locar en vials hauran de resistir una càrrega de tràfic d'almenys 40 
tones sense presentar fissures.

Les tapes hauran de ser estances a la infiltració exterior. A fi d'evitar el tust de la  
tapa sobre el marc a causa del pes del tràfic, el contacte entre tots dos es realitzarà per 
mitjà d'un anell de material elastomérico que, a més de garantir l'estanqueïtat de la tapa,  
absorbirà les possibles irregularitats existents a la zona de suport.

Les zones de suport  de marcs i  tapes seran mecanitzades admetent-se com a 
màxim una desviació de 0,2 mm. 

Tots  els  elements  se  subministraran  pintats  per  immersió  o  un  altre  sistema 
equivalent  utilitzant  composts  de  quitrà  (Norma  BS  4164),  aplicats  en  calenta  o, 
alternativament,  pintura  bituminosa  (Norma  BS  3416)  aplicada  en  fred.  Prèviament  a 
l'aplicació  de  qualsevol  d'aquests  productes,  les  superfícies  a  revestir  estaran 
perfectament netes, seques i exemptes d'òxid.

Totes les tapes hauran de portar un marcat efectuat de forma clara i duradora, on 
s'indicarà:

1.en 124, com a indicació de la Norma Europea UNE 41-300.

2.Classe a la qual correspon.

3.Nom del fabricador.

4.Referència de marca o certificació.
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Totes les tapes portaran un dispositiu de acerrojado i el disseny serà tal  que la 
superfície sigui antilliscant.

2.210.4 PATES

Els pates d'accés a l'interior de l'arqueta seran de fosa o metàl·lics recoberts de 
polipropilè  o  polietilè  d'alta  densitat  i  tindran les formes i  dimensions definides en els 
plànols de Projecte. Els models no definits en plànols seran prèviament aprovats per la 
Direcció d'Obra.

En qualsevol cas hauran de suportar una força de dos-cents cinquanta quiloponds 
(250 kp) sense que s'apreciïn fissures o defectes en el pate o fissures en el formigó de la 
secció on es fixa, col·locada en el punt en què pugui produir els màxims esforços.

La distància entre pates serà igual o inferior a 40 cm. Es prohibe expressament 
l'ocupació de pates d'alumini sense recobrir.

Els pates s'ancoraran en el formigó un mínim de 7,5 cm. L'amplària mínima del 
pate serà de 20 cm. La distància lliure entre paret i pate serà de 10 cm.

2.210.5 CONTROL DE QUALITAT

Les proves de càrrega dels marcs i tapes es realitzaran d'acord amb l'establert en 
les Normes DIN 1229 o BS 497, Parteix 1.

L'acceptació  dels  elements  de  fosa  estarà  condicionat  per  la  presentació  dels 
corresponents certificats de garantia del fabricador o, si escau, pels assajos realitzats per 
laboratoris oficialment reconeguts.

2.210.6 MESURAMENT I ABONAMENT

No seran d'abonament, com a tal, en els pous de registre, en trobar-se inclosos en 
la unitat de pou de registre. Per a la resta, es realitzarà d'acord amb la unitat d'obra de la  
qual formen part.

ARTICLE 2.211 PINTURES

2.211.1 GENERALITATS

Les matèries primeres constitutives de les pintures es regiran per les normes INTA 
comissió 16.

Els olis assecants compliran les condicions exigides en la norma INTA 1611 que li 
correspongui.

Els pigmentados i  càrregues compliran les exigències de les normes INTA 1612 
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que li siguin aplicable.

Els dissolvents compostos es regiran per les normes INTA 1613 i els preparats per 
les 1623 que li siguin aplicable.

Els plastificats compliran les condicions exigides en la norma INTA 161401A.

Els assecants es regiran per la norma INTA 161501A.

Les resines es regiran per les normes INTA 1616 que li siguin aplicable.

2.211.2 CONDICIONS GENERALS

El material a emprar en els recobriments se subministrarà en els envasos originals, 
segellats i  amb l'etiqueta del fabricador amb la qual es proporcionaran les instruccions 
necessàries per a la seva correcta aplicació.

Igualment estaran impreses en l'envàs la data de fabricació, caducitat i el nombre 
de lot.

Els materials han de subministrar-se amb el corresponent certificat de composició 
amb referència al nombre del lot i indicant el nombre de quilograms subministrats.

Els  materials  s'emmagatzemaran  d'acord  amb  les  instruccions  donades  pel 
fabricant  i  en  tot  cas  estaran  protegits  de  la  humitat,  del  sol  directe  i  en  locals  ben 
ventilats.

La temperatura del recinte d'emmagatzematge no ha de ser inferior a 10º C, ni 
superior a 32º C.

La superfície d'aplicació estarà preparada amb tots els elements (portes, finestres,  
etc.) rebuts i totalment anivellada i llisa.

No  es  pintarà  sota  condicions  climatològiques  adverses,  temps  plujós,  humitat 
relativa superior al 85%, temperatura no compresa entre vint-i-vuit i sis graus centígrads 
(NTE-RPP Paraments pintures).

Si la superfície d'aplicació és de guix, ciment, obra de paleta i derivats aquesta no 
tindrà una humitat superior al 6 per 100, i no contindrà eflorescències salines, taques de 
floridura o d'humitats de sals de ferro. Es procurarà que no existeixi pols en suspensió.

Si la superfície d'aplicació és fusta aquesta tindrà una humitat compresa entre el 14 
i el 20 per 100 si és exterior o entre el 8 i el 14 per 100 si és interior. No estarà atacada  
per fongs o insectes ni presentarà nusos mal adherits.

Si la superfície d'aplicació és metàl·lica es netejarà aquesta de qualsevol brutícia, 
grassa o òxid. Es procurarà que no existeixi pols en suspensió.
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2.211.3 PINTURA PLÀSTICA

És  una  pintura  a  l'aigua  amb  ligante  format  per  resines  vinílicas  o  acríliques 
emulsionades i pigments resistents a l'alcalinitat.

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

• Instruccions d'ús

• Temperatura mínima d'aplicació

• Temps d'assecat

• Aspecte de la pel·lícula seca: setinat o mat

• Toxicitat i inflamabilitat

• Capacitat de l'envàs en litres i kg

• Rendiment teòric en m2/litre

• Segello del fabricador

• Color

I complirà les Normes UNE 49307, 48086 i 48103.

2.211.4 PINTURA A l'ESMALT SINTÈTIC

És  una  pintura  composta  de  resines  sintètiques  obtingudes  per  la  combinació 
química d'olis  o  semisecantes,  amb resines sintètiques dures dissoltes  en dissolvents 
d'hidrocarburs del tipus "white spirit" o aguarrás, i pigments adequats.

En funció del suport complirà les següents proporcions:

• Fustes: 60-70% d'olis 

• Altres: 50% d'olis 

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

• Instruccions d'ús

• Temperatura d'assecat

• Aspecte de la pel·lícula seca: brillant, setinat o mat
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• Toxicitat i inflamabilitat

• Capacitat de l'envàs en litres i kg

• Rendiment teòric en m2/litre

• Segello del fabricador

• Color

• Data de fabricació

I complirà les Normes UNE 49307, 48086, 48013 i 48103.

2.211.5  PINTURA  Al  CLOROCAUCHO  PER  A  ACABAT  DE  SUPERFÍCIES 
METÀL·LIQUES

Es defineix com a pintura al clorocaucho per a acabat de superfícies metàl·liques 
aquella formada per cautxú clorat al que se li han incorporat plastificantes i estabilitzadors 
a fi de donar la flexibilitat, adherència i durabilitat.

Els agents modificantes tindran la mateixa resistència química que el cautxú clorat.

Aquestes pintures es caracteritzen per la seva resistència al foc i aigua.

S'emprarà qualsevol de les composicions indicades en la taula següent:

COMPONENTS Vehicle Fix, % en peso
A B C D

Clor-cautxú 50-60 45-60 20-35 5-50
Parafines o bifenils clorats 40-50 0-25 -- --
Resines alquídiques mitges o llargues en olis -- 20-30 65-80 0-25
Altres polímers, resines y plastificants -- -- -- 0-95

TOTALES 100 100 100 100

2.211.6 ALTRES PINTURES

Les pintures les condicions de les quals no han estat especificades en els apartats 
anteriors hauran de complir, com a mínim, les prescripcions funcionals i de qualitat fixades 
en  les  corresponents  Normes  i  disposicions  vigents  relatives  a  la  fabricació  i  control  
industrial.

2.211.7 CONTROL I CRITERIS D'ACCEPTACIÓ I REBUIG

El Contractista per mitjà del seu departament de control de qualitat verificarà que 
els materials subministrats compleixen amb els requisits especificats en el present Plec, 
estan adequadament marcats i s'emmagatzemen en les condicions establertes.
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Els materials o unitats d'obra que no compleixin amb l'especificat hauran de ser 
retirats o, si escau, demolida o reparada la part d'obra afectada.

2.211.8 MESURAMENT I ABONAMENT

Aquestes unitats  es mesuraran i  abonaran d'acord amb l'expressat  en la  unitat 
d'obra de la qual formin part.

ARTICLE 2.212 AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS

2.212.1 CARACTERÍSTIQUES

Complirà el prescrit en l'Article 27 de la "Instrucció de Formigó Estructural" vigent, 
EHE,  sent,  així  mateix,  obligatori  el  compliment  del  contingut  dels  comentaris  al  citat 
Article, en la mesura en què siguin aplicables.

Com a norma general podran ser utilitzades, tant per al pastat com per al guarit de 
lechadas, 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, agrietamientos, corrosions o pertorbacions en l'enduriment i enduriment de 
les masses.

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 què no siguin admissibles les eflorescències.

2.212.2 OCUPACIÓ D'AIGUA CALENTA

Quan el hormigonado es realitzi en ambient fred, amb el risc de gelades, podrà 
utilitzar-se  per  al  pastat,  sense  necessitat  d'adoptar  precaució  especial  alguna,  aigua 
escalfada fins a una temperatura de 40ºC.

Quan excepcionalment, s'utilitzi aigua escalfada a temperatura superior a l'abans 
indicada, es cuidarà que el ciment, durant el pastat, no entri en contacte amb ella mentre  
la seva temperatura sigui superior als 40ºC.

2.212.3 CONTROL DE QUALITAT

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

Preceptiblemente 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) (UNE 7.236).
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• Un (1) assaig del contingut de substàncies solubles (UNE 7.130).

• Un (1) assaig del contingut de clorurs (UNE 7.178).

• Un (1) assaig del contingut de sulfats (UNE 7.131).

• Un (1) assaig qualitatiu dels hidrats de carboni (UNE 7.132).

• Un (1) assaig del contingut d'oli o grassa (UNE 7.235).

Quan  els  resultats  obtinguts  estiguin  perillosament  propers  als  límits  prescrits  i 
sempre que el Director d'Obra ho estimi oportú,  es repetiran les esmentades anàlisis,  
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.

En particular, quan el proveïment provingui de pous les anàlisis hauran de repetir-
se en forma sistemàtica, amb la periodicitat de trenta (30) dies donada la facilitat amb que  
les aigües d'aquesta procedència augmenten en salinitat i  altres impureses al llarg del 
temps,  o  quan  es  produeixin  tempestes  o  pluges  que  deixin  en  l'aigua  partícules  en 
suspensió.

En qualsevol cas els defectes derivats per l'ocupació, en la fabricació o guarit dels 
formigons, d'aigües que no compleixin els requisits exigits, serà de la responsabilitat del 
Contractista.

ARTICLE 2.213 ADDITIUS PER A MORTERS I FORMIGONS

2.213.1 DEFINICIÓ

Es denomina additiu per a morter i formigó a un material diferent de l'aigua, dels 
àrids i del conglomerante, que s'utilitza com a ingredient del morter i formigó i és afegit a 
la barreja immediatament abans o durant el pastat, amb la finalitat de millorar o modificar  
algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o de tots dos estats del formigó o 
morter.

2.213.2 UTILITZACIÓ

L'addició  de  productes  químics  en  morters  i  formigons  amb  qualsevol  finalitat 
encara que anés 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'assajos 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.
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Si per contra, anés la Direcció d'Obra la que decidís l'ocupació d'algun producte 
additiu o corrector, el Contractista estarà obligat a fer-ho en les condicions que li assenyali 
aquella i les despeses que per això se li originin seran abonats d'acord amb els preus 
establerts en el Quadre de Preus i en les mateixes condicions del Contracte.

2.213.3 CONDICIONS GENERALS

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

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

• Abans  d'emprar  qualsevol  additiu  haurà  de  ser  comprovat  el  seu 
comportament mitjançant assajos de laboratori, utilitzant la mateixa marca i 
tipus  de  conglomerante,  i  els  àrids  procedents  de  la  mateixa  pedrera  o 
jaciment  natural,  que  hagi  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  en  totes  les 
partides subministrades i així mateix el color es mantindrà variable.

• No  es  permetrà  l'ocupació  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 toleren en l'aigua de pastat. 
S'exceptuaran  els  casos  extraordinaris  d'ocupació  autoritzada  del  clorur 
càlcic.

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

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

• 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'ocupació  de  qualsevol  additiu  químic  és 
condició  necessària  que  el  fabricant  o  venedor  especifiqui  quins  són  les 
substàncies actives i les inertes que entren en la composició del producte.

2.213.4 CLASSIFICACIÓ DELS ADDITIUS

Els additius es classifiquen en dos grans grups:
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1.Additius químics.

2.Productes d'addició minerals: puzolánicos o inerts.

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

• Aireantes.

• Plastificantes,  puros  o  d'efecte  combinat  amb  Aireantes,  Retardadores  o 
Acceleradors.

• Retardadores de l'enduriment.

• Acceleradors de l'enduriment.

• Colorants.

• Altres additius químics.

2.213.4.1 Aireantes

Els  aireantes  són  additius  la  funció  dels  quals  és  estabilitzar  l'aire  oclòs  en la 
massa del formigó o morter fresc, durant la seva fabricació i posada en obra, produint  
gran quantitat de bombolles de grandària microscòpica homogèniament distribuïdes en 
tota la massa.

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

Els productes comercials aireantes poden procedir de: surts de resina de fusta, 
detergents  sintètics  (fraccions  del  petroli),  ligno-sulfonatos  (polpa  de  paper),  surts 
derivades dels àcids del petroli, surts de materials proteínicos, àcids grassos resinosos o 
les seves sals, sals orgàniques dels àcids alquil-sulfónicos.

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec,  
els aireantes compliran les següents condicions:

• No s'admetrà l'ocupació de aireantes a força de pols d'alumini, ni de peròxid 
d'hidrogen.

• No es permetrà l'ocupació de aireantes no compensats, que puguin produir 
oclusions d'aire superiors al cinc per cent (5%), encara en el cas d'errors de 
fins a de un vint-i-cinc per cent (25%) en la dosi del aireante.
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• Únicament  s'empraran  aireantes  que  produeixin  bombolles  de  grandària 
uniforme  i  molt  petit,  de  cinquanta  (50)  a  dues-centes  cinquanta  (250) 
micres.

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

• Els aireantes no modificaran el temps d'enduriment del formigó o morter.

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

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

2.213.4.2 Plastificantes

Es denominen plastificantes els additius per a morters i  formigons composts de 
substàncies que disminueixen la tensió interfacial en el contacte grano de ciment-aigua a  
causa que la seva molècula, en fase aquosa, és d'una banda hipotensa-activa en les 
superfícies on està absorbida, i per l'altre costat és hidrófila, la qual cosa facilita el mullat 
dels grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment 
llarga, i la segona és netament polar.

Els plastificantes, a més de complir les condicions generals per a tots els additius 
químics establerts en el present Plec, compliran les següents:

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

• El plastificante ha de ser neutre enfront dels components del ciment, dels 
àrids i dels productes siderúrgics, fins i tot a llarg termini.

• No han d'augmentar la retracció d'enduriment.

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

• Els  errors  accidentals  en  el  dosatge  del  plastificante  no  han  de  produir 
efectes perjudicials per a la qualitat del formigó.

• A igualtat en la composició i naturalesa dels àrids, en el dosatge de ciment i  
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en  la  docilidad  del  formigó  fresc  l'addició  d'un  plastificante  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%).

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

• No  es  permet  l'ocupació  de  plastificantes  generadors  d'escuma,  per  ser 
perjudicials  a  l'efecte  de  la  resistència  del  formigó.  En  conseqüència  es 
prohibe l'ocupació de detergents constituïts per alquilarisulfonatos de sodi o 
per alquisulfatos de sodi.

2.213.4.3 Retardadores de l'enduriment

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

L'ocupació 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 en la pasta pura de ciment superior a l'admesa 
per a aquest.

Únicament es tolerarà l'ocupació de retardadores en casos molt especials i amb 
l'autorització explícita del Director d'Obra.

2.213.4.4 Acceleradors de l'enduriment

Els acceleradors d'enduriment són additius l'efecte dels quals és avançar el procés 
d'enduriment i  enduriment del  formigó o del  morter,  amb la finalitat  d'obtenir  elevades 
resistències inicials.

S'empren en el hormigonado en temps molt fred i també en els casos en què cal un 
ràpid desencofrado o posada en càrrega.

A causa dels efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat 
final  del  formigó,  únicament  està  justificat  la  seva  ocupació  en  casos  concrets  molt  
especials quan no són suficients altres mesures de precaució contra les gelades, tals 
com:  augment  del  dosatge  del  ciment,  ocupació  de  ciments  d'alta  resistència  inicial,  
proteccions  de  cubrición  i  calefacció,  de  perllongada  durada.  En  qualsevol  cas,  la 
utilització de acelerantes ha de ser autoritzada expressament pel Director d'Obra.

L'ocupació  d'acceleradors  requereix  una  cura  especial  en  les  operacions  de 
fabricació  i  posada  en  obra  de  formigó,  però  en  cap  cas  justifica  la  reducció  de  les  
mesures de precaució establertes pel hormigonado en temps fred.
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L'accelerador  d'ús  més  estès  és  el  clorur  càlcic.  El  clorur  càlcic  comercial  pot  
subministrar-se en forma granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les 
següents:

- Clorur càlcic comercial granulado:

• Clorur càlcic, mínim 94,0% en pes

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

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

- Clorur càlcic comercial en escates:

• Clorur càlcic, mínim 77,0% en pes

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

• Impureses, màxim 2,0% en pes

• Magnesi, expressat en clorur magnésico, màxim 2,0% en pes

• Aigua, màxim 10,5% en pes

- Composició granulométrica (% de cernido ponderal acumulat):

Tamís Escames Granulat
9,52 mm (3/8") 100 100
6,35 mm (1/4") 80-100 95-100
0,84 mm (n. 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  de  qualsevol  accelerador  i  especialment  del  clorur  càlcic  es 
compliran les següents prescripcions:

• És obligatori  realitzar,  abans de l'ús de l'accelerador,  reiterats assajos de 
laboratori  i  proves de hormigonado amb els  mateixos  àrids  i  ciment  que 
hagin d'usar-se en l'obra, suficients per determinar el  dosatge estricte de 
l'additiu i que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables.

• El clorur càlcic ha de dissoldre's perfectament en l'aigua de pastat abans de 
ser introduït en la hormigonera.

• El  temps de pastat  en la  hormigonera ha de ser  suficient per garantir  la 
distribució uniforme del acelerante en tota la massa. 
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• El  clorur  càlcic  precipita  les  substàncies  que  componen  la  majoria  dels 
additius aireantes, per la qual cosa acelerante i aireante han de preparar-se 
en solucions separades i introduir-se per separat en la hormigonera.

• El clorur càlcic accentua la reacció álcali-àrid quan s'empren ciments d'elevat 
contingut de álcalis.

• El clorur càlcic no pot emprar-se en els casos de presència de sulfats en el 
conglomerante o en el terreny.

• No es permetrà l'ocupació de clorur càlcic en estructures de formigó armat, 
ni en paviments de calçades.

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

2.213.4.5 Colorants

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

2.213.4.6 Altres additius químics

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels anteriorment citats en el 
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'ocupació d'altres additius diferents  dels 
classificats.

2.213.4.7 Hidrófugos

Els hidrófugos o impermeabilizantes de massa no s'empraran, a causa del dubtós 
de la  seva eficàcia  en  comparació  dels  efectes  perjudicials  que en alguns casos pot  
implicar la seva ocupació.

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que en realitat són simples 
acelerantes de l'enduriment,  encara que en la  seva denominació comercial  s'empri  la 
paraula "hidrófugo" o impermeabilizante, però la seva ocupació ha de restringir-se a casos 
especials  de  morters,  en  arrebossats  sota  l'aigua,  en  reparacions  de  conduccions 
hidràuliques que hagin  de posar-se  immediatament  en servei,  en captació  de deus o 
filtracions mitjançant  revocos i  entubados 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.

2.213.4.8 Curing compounds

Els "curing compound" o additius per millorar el  guarit  del  formigó o morter per 
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protegir el formigó fresc contra l'evaporació i la microfisuración, solament seran emprats 
quan ho autoritzi per escrit el Director d'Obra.

L'ocupació  d'additius  per  al  guarit  no  disminuirà  en  gens  les  precaucions  per 
hormigonado en temps calorós.

2.213.4.9 Anticongelants

Els  anticongelants  no  seran  aplicats  excepte  si  es  tracta  de  acelerantes 
d'enduriment l'ús del qual hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades.

2.213.4.10 Desencofrantes

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

En cap cas es permetrà l'ús de productes perquè al desencofrar quedi al descobert 
l'àrid del formigó o morter, ni amb finalitats estètiques, ni per evitar el tractament de les 
juntes de treball entre tongadas, ni en caixetins d'ancoratge.

2.213.5 CONTROL DE QUALITAT

El Contractista, per mitjà del seu departament de Control de Qualitat, controlarà la 
qualitat dels additius per a morters i formigons perquè les seves característiques s'ajustin 
a l'indicat en aquest Plec i en la Instrucció EHE.

Abans de començar l'obra, es comprovaran tots els casos l'efecte de l'additiu sobre 
les característiques de qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant els 
assajos previs del  formigó citats en el  capítol  corresponent  a “Formigons” del  present 
Plec. Igualment es comprovarà mitjançant els oportuns assajos de laboratori l'absència en 
la composició de l'additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les 
armadures.

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

2.213.6 MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament i abonament dels additius per a morters i formigons es farà d'acord 
amb el que es disposa en les unitats d'obra de les quals formin part.
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PART 3 – EXPLANACIONS

ARTICLE 2.300 ESBROSSI DEL TERRENY

2.300.1 DEFINICIÓ

Consistirà a extreure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 
tocones,  plantes,  mala  herba,  brossa,  fustes  caigudes,  enderrocs,  escombraries  o 
qualsevol altre material indesitjable.

2.300.2 EXECUCIÓ

Es  procedirà,  amb  la  maquinària  i  mà  d'obra  apropiada  a  cada  treball,  al 
desmuntatge,  demolició  i  tala  de totes  les tanques,  pals,  plantacions i  qualsevol  altre  
obstacle que impedeixi o dificulti la realització de les obres, emplenant les oquedades i 
buits produïts per l'extracció de tocones, etc.

Si l'existència d'arbres en els laterals de la explanación, dificultés però no impedís 
la circulació de maquinària,  es procedirà només a la tala de les branques que puguin 
suposar un perill.

Amb anterioritat a les operacions d'esbrossi, el Contractista localitzarà i marcarà les 
estructures, serveis subterranis, embornals, conductes d'aigua, elèctrics, telefònics, etc., i 
adoptarà totes les precaucions per evitar que tals instal·lacions resultin danyades en les  
operacions d'esbrossi. S'adoptaran anàlogues precaucions per evitar que resultin danyats 
les esteses aèries tals com a línies telefòniques i elèctriques. 

2.300.3 MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonarà el rebuig i esbrossi realitzat per a la col·locació de la canonada, inclosa 
la pista de treball si la hi hagués, el realitzat en l'execució dels pous de registre i altres 
petites obres de fàbrica,  així  com el  realitzat per a les grans obres de fàbrica com a 
estacions de bombament i en els seus accessos i urbanitzacions corresponents, única i 
exclusivament en aquelles zones en les quals,  segons el parer de la Direcció d'Obra, 
existís mala herba o arbrat, no abonant-se en el trams que discorrin per prats, hortes,  
zones urbanitzades, etc.

L'abonament es realitzarà per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus 
nº1 als metres quadrats (m2) de terreny esbrossat i inclou aquelles operacions de detall  
manuals  per  a  la  seva  total  realització.  L'aplicació  de  preus  corresponents  a  unitats 
diferents de metres quadrats requerirà l'aprovació expressa del Director d'Obra.
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ARTICLE 2.301 DEMOLICIONS DE FERMES I VORERES

2.301.1 DEFINICIÓ

Consistirà a demolir i retirar de les zones afectades per les obres les voreres i els 
ferms de carrers existents afectades.

Aquesta  unitat  inclou  totes  les  operacions  necessàries  per  a  la  seva  total 
realització,  fins i  tot  la  senyalització  preceptiva  i  ajuda del  personal  al  tràfic,  càrrega,  
transport, i descàrrega en abocador previst.

2.301.2 EXECUCIÓ

Les operacions de demolició  s'efectuaran amb les precaucions necessàries  per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i  evitar danys en les construccions 
properes existents.

Els treballs es realitzaran en forma que produeixin la menor molèstia possible als  
ocupants de les zones properes a l'obra.

Amb anterioritat a la realització de tals operacions es realitzarà un precorte de la 
superfície de paviment a demolir si escau, utilitzant els mitjans adequats a fi que quedi  
una línia de fractura rectilínia i uniforme.

2.301.3 MESURAMENT I ABONAMENT

Aquestes unitats es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2), d'acord amb 
les unitats d'obra indicades en el Quadre de Preus nº 1, realment executades i inclouen 
totes les operacions necessàries per a la seva total  realització, cort del paviment amb 
màquina,  senyalització  preceptiva,  ajuda  del  personal  al  tràfic,  càrrega,  transport  i 
descàrrega en abocador previst o lloc d'emmagatzematge provisional, etc.

ARTICLE 2.302 DEMOLICIONS DE FÀBRIQUES DE FORMIGÓ I D'EDIFICACIÓ

2.302.1 DEFINICIÓ

Consistirà a demolir i retirar de les zones afectades per les obres les construccions 
que sigui necessari fer desaparèixer per al desenvolupament de les mateixes.

Aquesta  unitat  inclou  totes  les  operacions  necessàries  per  a  la  seva  total 
realització,  fins i  tot  la  senyalització  preceptiva  i  ajuda del  personal  al  tràfic,  càrrega,  
transport, i descàrrega en abocador.

2.302.2 EXECUCIÓ

Les operacions de demolició  s'efectuaran amb les precaucions necessàries  per 
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aconseguir unes condicions de seguretat suficients i  evitar danys en les construccions 
properes existents.

Els treballs es realitzaran en forma que produeixin la menor molèstia possible als  
ocupants de les zones properes a l'obra.

2.302.3 MESURAMENT I ABONAMENT

Aquestes unitats es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3), d'acord amb les 
indicacions ressenyades en l'article 301.3 del PG-3.

ARTICLE 2.303 EXCAVACIÓ DE LA EXPLANACIÓN I PRÉSTECS

2.303.1 DEFINICIÓ

Consisteix  en  el  conjunt  d'operacions  per  excavar,  i  anivellar  les  zones 
d'assentament de camins fins a la cota de explanación general.

Aquestes  operacions  inclouen  la  remoció,  extracció  i  dipòsit  dels  productes 
resultants de l'excavació en les proximitats de la zona d'excavació.

El tipus de terreny a excavar són terres.

2.303.2 EXECUCIÓ

En l'execució d'aquesta unitat d'obra serà aplicable l'apartat 303.3 del PG-3.

El  Contractista  notificarà  a  la  Direcció  d'Obra  amb  l'antelació  suficient,  el 
començament de qualsevol  excavació per  poder  realitzar els  mesuraments necessaris 
sobre el terreny.

Els talusos del desmunti seran els que, segons la naturalesa del terreny permetin 
l'excavació,  i  posterior  continuïtat  de  les  obres  amb la  màxima facilitat  per  al  treball,  
seguretat per al personal i  evitació de danys a tercers, estant obligat el Contractista a 
adoptar totes les precaucions que corresponguin en aquest sentit, incloent l'ocupació de 
entibaciones i proteccions enfront d'excavacions, especialment en nuclis habitats, sempre 
d'acord amb la legislació vigent i les ordenances municipals si escau, encara quan no fos 
expressament requerit per a això pel personal encarregat de la inspecció o vigilància de 
les obres per la Direcció d'Obra.

Tot  excés  d'excavació  que  el  Contractista  realitzi,  excepte  autorització  de  la 
Direcció d'Obra, ja sigui per error o defecte en la tècnica d'execució, haurà d'emplenar-se 
amb terraplè o tipus de fàbrica que consideri convenient la Direcció d'Obra i en la forma 
que  aquesta  prescrigui,  no  sent  d'abonament  l'excés  d'excavació  ni  l'execució  del 
farciment necessari.
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En el cas que els talusos de les excavacions en explanación realitzats d'acord amb 
les dades dels plànols fossin inestables en una longitud superior a quinze metres (15,00 
m) el  Contractista haurà de sol·licitar  de la  Direcció  d'Obra,  l'aprovació del  nou talús,  
sense que per això resulti eximit de quantes obligacions i responsabilitats s'expressin en 
el paràgraf anterior, tant prèviament com posteriorment a l'aprovació.

2.303 3 MESURAMENT I ABONAMENT

Les  excavacions  i  sobreexcavaciones inevitables  autoritzades  es  mesuraran en 
metres cúbics (m3) per cubicación sobre perfils transversals presos abans i després de la 
explanación cada vint  (20)  metres com a màxim, entenent-se com d'abonament entre 
cada dos perfils consecutius el producte de la semisuma de les àrees excavades per la 
distància entre ells, amb les indicacions límits que en aquest Plec s'expressen.

Sempre que el Contractista apreciï l'aparició de roca no ripable, així com qualsevol 
altre canvi en el tipus d'excavació, haurà de prendre perfils topogràfics d'aquest canvi, així  
com donarà part a la Direcció d'Obra, amb l'objecte que es comprovi el fet per part de la  
mateixa. En cas d'incompliment d'aquesta notificació, no serà tinguda en compte l'aparició 
de  la  roca  no  ripable  ni  el  canvi  del  tipus  d'excavació  a  l'efecte  de  mesurament  i  
abonament.

Seran aplicable els preus corresponents del Quadre de Preus nº1.

L'operació de precorte s'abonarà per aplicació del preu corresponent als metres 
quadrats de superfície obtinguda per aquest sistema, mesura sobre perfils teòrics.

En el cas en què a causa d'una excavació defectuosa sigui necessari efectuar un 
precorte,  el  Contractista  no  tindrà  dret  a  cap  abonament  suplementari  per  aquest 
concepte.

No seran abonables els excessos d'excavació que es realitzin per conveniència del 
Contractista.

Quan per naturalesa del terreny i dimensions de l'excavació sigui necessària una 
entibación, aquesta es mesurarà per metres quadrats de superfície realment entibada. En 
cap cas, l'import de la entibación es considerarà inclòs en el preu de l'excavació, tret que  
en quadre de preus així s'especifiqui. 

ARTICLE 2.304 EXCAVACIÓ EN RASES I POUS

2.304.1 DEFINICIÓ

Consisteix  en  el  conjunt  d'operacions  necessàries  per  obrir  rases  (conducció 
general, derivacions, desguassos, obra especial enterrada, sobreanchos en les juntes de 
les canonades) i pous per a fonamentació dels massissos d'ancoratge, pous de registre, 
arquetes, etc.

79



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

Es consideraran els següents tipus:

a)Excavació en terres en rasa per a conduccions i pous de registre

a.1) Excavació en prezanja.

a.2) Excavació en rasa sense entibar.

a.3) Excavació en rasa entibada.

b) Excavació en terres en pous per a fonamentacions

Les definicions, abastos i limitacions d'aquests tipus són iguals a les indicades en 
l'article anterior d'aquest Plec.

2.304.2 EXECUCIÓ

2.304.3.1 Generalitats

En general en l'execució d'aquestes obres se seguiran les normes DIN 4124 i NTE-
ADE prevalent  la  més restrictiva  en els  casos de contradicció  entre  ambdues o  amb 
aquest Plec. Així mateix, serà aplicable l'apartat 304.3 del PG-3.

Les rases per a col·locació de les canonades tindran l'ample de la base, profunditat  
i talusos que figurin en el projecte o indiqui l'Enginyer Encarregat. El fons de la rasa es 
rasanteará de forma tal que quedi perfectament anivellada, sense punts alts ni baixos que 
puguin  donar  lloc  a  una  deficient  col·locació,  que  impedeixi  que  la  canonada  pugui  
assentar en tota la seva longitud.

Els allotjaments per als endolls o unions dels tubs s'excavaran després que el fons 
de la rasa hagi estat rasanteado, i aquestes excavacions posteriors tindran estrictament la  
longitud,  profunditat  i  amplària  necessàries  per  a  la  realització  adequada  del  tipus 
particular de junta que es tracti.

Hauran de entibarse aquelles excavacions en rasa o galeries, en les quals per la  
naturalesa  del  terreny  i  dimensions  de  l'excavació  puguin  tenir  lloc  despreniments, 
advertint  a  l'Enginyer  Encarregat  en  tots  els  casos  en  què  puguin  ser  convenients 
entibaciones i atenint-se a les instruccions que dicti sobre aquest tema.

La profunditat  de l'excavació serà  la  indicada en el  Document  número Dos (2) 
Plans,  podent-se‚  modificar  segons el  parer  del  Director  de les Obres,  ja  sigui  per  la  
naturalesa del terreny o per necessitats pròpies de l'obra.

Les seccionis tipus de les rases, són les que s'indiquen en el plànol corresponent 
en funció de l'ús al fet que van destinades.

En qualsevol cas i previs els exàmens i proves corresponents, el Director d'Obra 
determinarà si els materials excavats són aptes per a la seva utilització posterior en les 
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obres d'aquest Projecte. Els materials no aptes o que per qualsevol causa no tinguessin 
ocupació immediata, es col·locaran sempre en cavallers a la distància, lloc i forma que el  
Director d'Obra disposi.

Si  apareguessin  en  procedir  a  l'excavació  de  materials  deleznables,  tous  o 
inadequats es retiraran en la mateixa forma i  condicions que l'excavació normal,  sent 
substituïts per materials adequats.

El material excavat no podrà col·locar-se de manera que representi un perill per a 
les  construccions  existents,  per  pressió  directa  o  per  sobrecàrrega  dels  farciments 
contigus.

Els fragments de roca i  bitlles de pedra que s'obtinguin de l'excavació i  que no 
vagin a ser  utilitzats  directament en les obres,  s'apilaran i  s'empraran si  escau,  en la 
protecció de talusos o canalitzacions d'aigua que es realitzin com a defensa contra la 
possible erosió de zones vulnerables, i  en qualsevol altre ús que assenyali  el Director 
d'Obra.

Les rases s'excavaran de manera  que el  terreny afectat  no  perdi  resistència a 
causa de la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós d'aquesta. La  
rasa es mantindrà oberta el temps mínim indispensable. Es entibarán tots els trams de 
profunditat major de 2 metres i els que el Director d'Obra indiqui.

La senyalització de rases obertes es realitza en tota la seva longitud mitjançant 
cintes durant el dia i garlandes de llums durant les nits. Les senyalitzacions especials de 
tràfic s'ordenaran en cada cas pel Director de les Obres.

Es disposaran de passos provisionals adequats a la seva fi a les zones afectades. 
Els danys o desperfectes que poguessin ocasionar-se a tercers, si fossin imputables a 
l'execució  inadequada  o  a  l'incompliment  de  les  instruccions  del  Director  d'Obra,  el  
Contractista serà responsable dels danys ocasionats.

2.304.3.2 Toleràncies de les superfícies acabades.

El fons i les parets laterals de les rases i pous acabats tindran la forma i dimensions 
exigides en els plànols, i hauran de refinar-se fins a aconseguir una diferència inferior a 
quinze centímetres (15 cm), en més o en menys, respecte de les superfícies teòriques.

2.304.3.3 Entibaciones.

Es defineix com entibaciones en rases i pous la construcció provisional de fusta, 
acer o mixta que serveix per sostenir el terreny i evitar despreniments i enfonsaments en 
les excavacions en rasa i en pou durant la seva execució, fins a l'estabilització definitiva  
del terreny mitjançant les obres de revestiment o de farciment de l'espai excavat.

El contractista estarà obligat a efectuar les entibaciones en rases i pous que siguin 
necessàries per evitar despreniments del terreny, sense esperar indicacions o ordres del 
Director, sempre que per les característiques del terreny i la profunditat de l'excavació ho 
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consideri procedent per a l'estabilitat de l'excavació i la seguretat de les persones, o per  
evitar excessos d'excavació inadmissibles.

El  Contractista  presentarà  al  Director  els  Plànols  i  càlculs  justificatius  de  les 
entibaciones  a  realitzar,  amb  una  antelació  no  inferior  a  trenta  (30)  dies  de  la  seva 
execució. Encara que la responsabilitats de les entibaciones és exclusiva del Contractista, 
el  Director  podrà  ordenar  el  reforç  o  modificació  de  les  entibaciones  projectades  pel  
Contractista,  en  el  cas  en  què  aquell  ho  consideri  necessari,  a  causa  de  la  hipòtesi 
d'embranzida del terreny insuficients, a excessiva càrrega de treball en els materials de la 
entibación o a altres consideracions justificades.

El Contractista serà el responsable, en qualsevol cas, dels perjudicis que es derivin  
de la falta de entibación, de sosteniments, i del seu incorrecte càlcul d'execució.

Encara que el Contractista no ho consideri imprescindible, el Director podrà ordenar 
l'execució  de  entibaciones o  el  reforç  de  les  previstes,  o  executades pel  Contractista 
sempre que, per causes justificades, ho estimi necessari.

Quan ho ordeni el Director, tots els elements de la entibación que no puguin ser 
retirats immediatament abans de l'execució del revestiment definitiu o del farciment de la 
rasa o pou, si escau, estaran constituïts de materials impustricibles, fins i tot el material de 
farciment en el trasdós del folro o enfilaje de la entibación.

En els pous de secció circular, el folro de la entibación estarà format per taules 
estretes o peces especials que s'adoptin a la superfície corba de la secció teòrica, i que 
no originin fletxes de segments circulars en planta superiors a tres centímetres (3cm).

L'execució de les entibaciones serà realitzada per operaris de suficient experiència 
com entibadores de professió i dirigida per un tècnic que posseeixi els coneixements i  
l'experiència adequada al  tipus i  importància dels  treballs  de entibación a realitzar  en 
l'obra.

Mentre  s'efectuen  les  operacions  de  entibación  no  es  permetrà  realitzar  altres 
treballs que requereixin la permanència o el pas de persones pel lloc on s'efectuen les 
entibaciones alienes al propi treball de entibación.

El tall i preparació de testes i caixes de les peces de fusta i la preparació de peces 
metàl·liques per la entibación es realitzaran en les parts totalment entibadas o que no 
requereixin entibación.

En cap cas es permetrà que els operaris se situïn dins de l'espai limitat pel trasdós 
de la entibación i el terreny.

En cap cas els elements constitutius de les entibaciones s'utilitzaran per a l'accés 
del personal ni per al suport de passos sobre la rasa. La vora superior de la entibación  
s'elevarà sobre la superfície del terreny com a mínim deu centímetres (10 cm).

El  Contractista  està  obligat  a  mantenir  una  vigilància  del  comportament  de  les 
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entibaciones i a reforçar-les o substituir-les si fos necessari.

Les  rases  de  més  de  metre  i  mitjà  (1.5  m)  de  profunditat,  que  no  estiguin 
excavades  terrenys  estables  de  materials  durs,  es  protegiran  contra  possibles 
despreniments mitjançant entibaciones, sosteniments, o ben excavant la rasa amb talusos 
laterals d'inclinació no major de 3/4 (V:H), des del fons de la rasa.

2.304.3.4 Esgotaments

Es defineix com a esgotament el  conjunt  d'operacions necessàries per recollir  i  
evacuar les aigües que irrompin a les zones de treball, qualsevol que sigui el seu origen,  
sempre que sigui obligada la seva elevació mitjançant bombes o màquines similars.

El contractista haurà de mantenir sec les zones de treball i evacuar l'aigua que entri  
en elles fins al punt de desguàs. A tal fi haurà d'efectuar captacions locals i evacuar totes  
les aigües que arribin a les zones de treball, ja siguin a cel obert o subterrànies, bombant-
les si calgués, i conduint-les fins als llocs aprovats sense provocar problemes d'erosió o 
d'estabilitat del terreny i de les obres executades o en execució.

El  contractista  haurà  de  disposar  dels  equips  i  instal·lacions  de  la  capacitat  i  
característiques necessàries per a la recollida i evacuació de les aigües des de l'inici de 
les obres i haurà de mantenir adequadament, mitjançant neteja i reparacions, totes les 
obres de drenatge i desguàs durant tot el temps d'execució de les obres.

El sistema d'esgotament serà proposat pel Contractista a l'aprovació del Director,  
sense que de la  seva aprovació pugui  deduir-se eximente algun de la responsabilitat  
d'aquell.

Les bombes d'aigua o de fangs hauran de tenir la capacitat suficient per mantenir el  
nivell  d'aigua per sota de la cota prefixada perquè els treballs puguin desenvolupar-se 
correctament, haurà de comptar amb suficients bombes de reserva i peces de recanvi per 
garantir la continuïtat de les obres.

Rebajamiento del nivell freàtic.

Definició.

Es defineix com rebajamiento del nivell freàtic la tècnica que consisteix a deixar en 
sec una zona més o menys profunda del terreny mitjançant l'extracció contínua d'aigua 
intersticial  de  manera  que  el  perfil  de  la  làmina  freàtica  es  mantingui  per  sota  de 
l'excavació a executar.

S'utilitzarà  el  rebajamiento  del  nivell  freàtic  quan  es  consideri  que  és  menys 
apropiat retirar l'aigua de les zones ja excavades, per bombament obert, que fer descendir 
el nivell freàtic general, prèviament a l'excavació. En l'aplicació d'aquesta tècnica es tindrà 
en compte la naturalesa del sòl, les seves característiques hidrològiques, la grandària i la  
zona que es vol esgotar, els mètodes previstos o possibles d'excavació i contenció del sòl,  
la destinació i condicions de funcionament de l'obra a construir, la proximitat d'estructures 
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ja existents i el termini d'execució.

Classificació.

Els mètodes de rebajamiento del nivell freàtic més usuals són els següents:

a)Wellpoint  amb  injecció.  S'utilitzen  alternativament  en  els  casos  en  què  seria 
precisa  la  instal·lació  de  wellpoints  de  succió  a  diferents  nivells,  ja  que  no  tenen  la 
limitació d'altura de la secció, doncs el  cabal de l'aigua és arrossegat, en aquest cas, 
mitjançant  venturis  col·locats  en  els  pous  pels  quals  circula  l'aigua  bombada  a  gran 
velocitat.

b)Mètodes de pous profunds.  S'utilitza en el  rebajamiento d'aqüífers homogenis 
que es desenvolupen sota el recinte a dessecar de grans dimensions, en terrenys molt 
permeables. En aquest cas es disposes bombes submergides de gran cabal en pous de 
gran profunditat i molt separats entre si.

Estudi previ a l'execució dels treballs.

Si  els informes, reconeixements i  assajos inclosos en el  Projecte, no tinguessin 
detall suficient o l'orientació adequada perquè puguin servir de base certa per a l'estudi 
del rebajamiento del nivell freàtic, serà obligatori realitzar un estudi geològic, geotécnico 
complementari,  mitjançant  els  reconeixements,  assajos  i  proves  que,  a  proposta  del 
Contractista i de conformitat amb el Director, calgui dur a terme.

L'anterior  prescripció  no exclou  la  responsabilitat  i  obligació  del  Contractista  de 
posar gratuïtament a la disposició del Director quants informes i estudis del terreny tingui  
a la seva disposició o que pogués replegar pel seu compte.

El  contractista haurà de presentar al  Director,  per a la seva acceptació, l'Estudi 
d'execució del rebajamiento del nivell freàtic que tindrà en compte els següents aspectes:

• Naturalesa i característiques geotécnicas.

• Característiques hidrogeológicas del freàtic o freàtics afectats.

• Planta i profunditat de la zona que es pretén deixar en sec.

• Els mètodes previstos d'excavació i de contenció de sòls.

• La destinació  i  les condicions de funcionament en explotació  de  l'obra a 
construir, i particularment si va a ser precís per a això el manteniment, en tot 
o part, del rebajamiento, després de la terminació de l'obra.

• La seguretat d'estructures properes preexistents.

• La seguretat del personal.
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L'estudi presentat pel Contractista haurà de definir i justificar, almenys, els següents 
punts:

• Hipòtesi de partida.

• Hipòtesi de càlcul.

• Tipus de rebajamiento previst.

• Característiques i posició dels elements previstos (pous profunds, well-point, 
etc.)

• Procediments d'instal·lació.

• Situació de la xarxa completa.

• Subministrament d'energia.

• Programa de seguiment del rebajamiento i més particularment de prova del 
sistema  instal·lat  abans  de  procedir  al  rebajamiento  total  que  permeti 
comprovar la seva capacitat per a això.

• Mesures a  prendre  per  a  la  seguretat  de  tots  els  possibles afectats  que 
s'especifiquen en el punt anterior.

Execució dels treballs.

Durant  tot  el  període  d'utilització  del  rebajamiento,  el  Contractista  atendrà  al 
manteniment  en  bones  condicions  de  funcionament  de  tot  el  sistema,  cuidant 
especialment els següents punts:

• Evitar fugides de la xarxa d'evacuació que pugui donar lloc a deterioracions 
en l'obra o en el sòl i a una major despesa del sistema.

• Mantenir  tot  el  sistema,  especialment  la  xarxa  elèctrica,  en  perfectes 
condicions de seguretat per als operaris i terceres persones.

• Mantenir l'equip de bombament en bones condicions de funcionament.

• Redactar  un  part  diari  d'incidències,  nivells  freàtics  mantinguts,  consums 
energètics i estimació del nivell extraido.

• Presentar al Director un part setmanal, resum del part diari, amb els extrems 
que aquest consideri necessari.

• Informar de  manera immediata  a la  Direcció  de totes les  incidències del 
rebajamiento  que  puguin  tenir  conseqüències,  com  pot  ser:  anormal 
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arrossegament  de  sòlids,  moviments  de  talusos,  anormals  variacions  de 
cabals o nivells freàtics, etc.

2.304.4 MESURAMENT I ABONAMENT

L'excavació  de  rases  i  pous  s'abonarà  per  aplicació  dels  preus  corresponents 
segons les seves respectives definicions en el  Quadre de Preus nº  1,  als  volums en 
metres cúbics (m3) mesurats segons perfils presos sobre el  terreny amb la limitació a 
l'efecte d'abonament, dels talusos i dimensions màximes assenyalades en els plànols i 
amb la rasant determinada en els mateixos o en el replanteig no abonant-se cap excés 
sobre aquests encara quan estiguin dins de les toleràncies admissibles, tret que a la vista 
del terreny, la Direcció d'Obra aprovi els nous talusos, en aquest cas els volums seran els 
que es deduïssin d'aquests.

Tots  els  treballs  i  despeses  que  corresponguin  a  les  operacions  descrites 
anteriorment estan compresos en els preus unitaris.

Sempre que el Contractista apreciï l'aparició de roca no ripable, així com qualsevol 
altre canvi en el tipus d'excavació, haurà de prendre perfils topogràfics d'aquest canvi, així  
com donarà part a la Direcció d'Obra, amb l'objecte que es comprovi el fet per part de la  
mateixa. En cas d'incompliment d'aquesta notificació, no serà tinguda en compte l'aparició 
de  la  roca  no  ripable  ni  el  canvi  del  tipus  d'excavació  a  l'efecte  de  mesurament  i  
abonament.

No seran d'abonament els excessos de mesurament d'altres unitats d'obra (terreny 
millorat, formigó de neteja i/o en bressols de suport, etc.) derivats de sobreexcavaciones 
encara quan aquestes compleixin les toleràncies permeses. Igualment seran de compte 
del  Contractista  els  sobrecostos  deguts  a  reforços  i/o  augment  de  la  qualitat  de  la 
canonada induïts per sobreanchos d'excavació que excedeixin les dimensions definides 
en  els  Plànols  del  Projecte  i  no  hagin  estat  acceptades  prèviament  per  escrit  per  la 
Direcció d'Obra.

Així mateix, no serà objecte d'abonament qualsevol increment d'excavació produït  
com a conseqüència del procediment constructiu utilitzat pel Contractista.

ARTICLE 2.305 FARCIMENTS LOCALITZATS

2.305.1 DEFINICIÓ

Aquestes  unitats  consisteixen  en  l'extensió  i  compactació  de  sòls  adequats  o 
seleccionats, en l'extensió i compactació de sòls apropiats en les rases per al seient de 
canonades.

En aquestes unitats  estan inclosos el  subministrament dels materials,  transport,  
estès, compactació i totes les operacions necessàries per a la seva realització.
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2.305.2 MATERIALS

2.305.2.1 Farciments compactats per la cubrición o protecció de canonades

Generalitats

Es distingiran en principi tres fases de farcit:

a) Farcit  de protecció fins a trenta centímetres (30 cm) per sobre de la part 
superior de la canonada.

b) Farcit de cubrición sobre l'anterior fins a la cota de rasa en què es vagi a 
col·locar el farciment d'acabat, el ferm o la terra vegetal.

c) Farcit d'acabat, de col·locació eventual si no s'anés a reposar la terra vegetal 
o un ferm per a circulació rodada.

El farciment de protecció reunirà les mateixes característiques especificades per als 
materials de suport de les canonades que es trobin indicades en present Plec.

El farciment de cubrición s'executarà amb materials adequats segons el present 
Plec.

El farciment d'acabat s'executarà, així mateix, amb materials adequats, però amb 
un grau de compactació superior per evitar la deterioració de la superfície davant el pas 
eventual de càrregues sobre ella.

Els  materials  a  emprar  en  farciments  seran  sòls  o  materials  constituïts  amb 
productes que no continguin matèria  orgànica descomposta,  fem,  materials  congelats, 
arrels, terreny vegetal o qualsevol altra matèria similar.

Els  materials  es podran obtenir  de les excavacions realitzades en l'obra o dels 
préstecs que, en cas necessari, s'autoritzin per la Direcció d'Obra.

Els sòls es classifiquen en els tipus següents: sòls inadequats, sòls tolerables, sòls 
adequats,  sòls  seleccionats  i  terra  vegetal,  els  quatre  primers  d'acord  amb  les 
característiques indicades en l'apartat 330.3.1 del PG-3.

La terra vegetal serà de textura lleugera o mitjana, amb un pH de valor comprès 
entre 6,0 i 7,5. La terra vegetal no contindrà pedres de grandària superior a 50 mm, ni 
tindrà un contingut de les mateixes superior al 10% del pes total.

En qualsevol cas, abans que el material sigui estès haurà de ser acceptat per la 
Direcció d'Obra.

Materials procedents de l'excavació

Es defineixen com a tals aquells que sense cap tipus de selecció o classificació 
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reuneixen les característiques necessàries per al farciment de rases, en aquelles capes 
especificades en els Plànols.

Aquests  materials  hauran  de  reunir,  com  a  mínim,  les  característiques 
corresponents a sòls adequats.

Material seleccionat procedent de l'excavació

Són aquells materials procedents de l'excavació que després de ser sotmesos a un 
procés sistemàtic de classificació o selecció, reuneixen les característiques necessàries 
per a farciment de rases, en aquelles capes especificades en els Plànols.

Aquests materials, després del procés de classificació o selecció, reuniran, com a 
mínim, les característiques de sòls seleccionats.

Material de préstec o pedrera

Es defineixen com a tals aquells materials a emprar en el farciment de rases que 
s'obtinguin de préstecs o pedreres per rebuig o insuficiència dels materials procedents de 
l'excavació o perquè així s'especifica en els plànols.

Aquests materials reuniran, com a mínim, les característiques indicades en altres 
apartats del present Plec.

Material granular per a seient i protecció de canonades

Es defineix com a material per a suport de canonada el que es col·loca entre el  
terreny natural del fons de la rasa i  la canonada o embolicant a aquesta fins a "mitja 
canya", o si escau, segons l'especificat en els Plànols de detall del Projecte.

Es defineix com a material per a recobriment o protecció de canonades el que es 
col·loca embolicant al tub fins a trenta (30) centímetres per sobre de la generatriu superior 
d'aquell.

El material  granular per a seient i  protecció de canonades consistirà en un àrid 
rodat o pedra picada que sigui drenante, dur, net, químicament estable i la granulometria  
del qual compleixi els fusos següents:

Percentatge que passa

Tamís Tipus A-40 Tipus A-20 Tipus A-14 Tipuso A-10

63 mm 100

37,5 mm 85-100 100
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20 mm 0-25 85-100 100

14 mm 85-100 100

10 mm 0-5 0-25 0-50 85-100

5 mm 0-5 0-10 0-25

2,36 mm 0-5

Segons el diàmetre de la canonada s'utilitzarà el material corresponent al fus definit 
d'acord amb el següent criteri:

Diàmetre interior de 
la canonada (mm)

Tipus

Major de 1300 A.40
600 a 1300 A.20
300 a 600 A.14

Menor de 300 A.10

Els materials granulars per a seient i protecció de canonades no contindran més de 
0,3 per cent de sulfat expressat com a triòxid de sofre.

En condicions de rasa per sota del nivell freàtic, en sòls tous o limosos, i tret que  
s'utilitzin altres sistemes de prevenció, la granulometria del material serà triada de manera 
que els fins de les parets de l'excavació no contaminin la zona de suport de la canonada.

Control de Qualitat en materials per a farciment de rases

El  Contractista  controlarà  que  la  qualitat  dels  materials  a  emprar  s'ajusta  a 
l'especificat en els Articles precedents del present Plego mitjançant els assajos indicats 
que  es  realitzaran  sobre  una  mostra  representativa,  com  a  mínim  amb  la  següent 
periodicitat:

• Una vegada al mes

• Quan es canviï de pedrera o préstec

• Cada 200 metres lineals de rasa

• Cada 500 m3 a col·locar en obra

El Contractista prestarà especial cura als materials procedents de l'excavació als 
quals  no  s'hagin  realitzat  les  operacions  de  classificació  o  selecció,  efectuant  una 
inspecció visual de caràcter continuat sobre l'homogeneïtat del mateix.
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El Contractista comprovarà que la grandària màxima i granulometria, segons NLT-
150,  s'ajusten  a  l'especificat  en  els  articles  precedents,  mitjançant  la  realització  dels 
assajos corresponents, executats amb la següent periodicitat:

• Una vegada al mes

• Quan es canviï de pedrera o préstec

• Quan es canviï de procedència o front

• Cada 100 metres lineals de rasa

2.305.3 EXECUCIÓ

2.305.3.1 Condicions generals

El farciment compactat en el trasdos d'obres de fàbrica es durà a terme segons els 
articles 305.5 i 305.6 del PG-3.

Per  a  les  rases,  el  farciment  definitiu  en  les  obres  haurà  de  complir  amb  els 
reglaments municipals, provincials o de qualsevol altra entitat que afectin a la zona, no 
deixant trams d'excavació descoberts amb longitud major de la indicada en els mateixos, i 
en tot cas no podrà finalitzar la jornada de treball sense efectuar el farciment de protecció.

El Contractista efectuarà amb particular cura, seguint les instruccions del Director 
d'Obra i dels serveis tècnics de les entitats interessades, el farciment de la rasa efectuada 
en carrers i àrees urbanes, per garantir la vialidad i seguretat d'aquestes.

La  compactació  del  farciment  en  les  rases  efectuades  en  carrers,  es  farà  per 
mitjans adequats a, judici del Director d'Obra, havent d'a més quedar la superfície superior 
del farcit plana i no presentar convexidad o concavidad, havent de mantenir-la així, fins a  
la restitució del ferm o paviment corresponent.

El farciment de la rasa no començarà fins que les juntes de les canonades i llits de 
seient es trobin en condicions adequades per suportar les càrregues i esforços que es 
vagin a originar per la seva execució.

Quan  el  farcit  hagi  d'assentar-se  sobre  una  rasa  en la  qual  existeixin  corrents 
d'aigua superficial o subálvea, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes 
fos de la rasa on vagi a construir-se el farciment abans de començar l'execució.

Excepte en el cas de rases de drenatge, si el farcit hagués de construir-se sobre  
terreny inestable, torba i argila tova, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o la seva 
consolidació.

Els  materials  de  cada  tongada  seran  de  característiques  uniformes,  i  si  no  ho 
anessin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans 
adequats.
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Durant  l'execució  de  les  obres,  la  superfície  de  les  tongadas haurà  de tenir  el 
pendent transversal necessari per assegurar l'evacuació de l'aigua sense perill d'erosió.

Una  vegada  estesa  la  tongada,  es  procedirà  a  la  seva  humectación,  si  és 
necessari. El contingut òptim d'humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària  
disponible i dels resultats que s'obtinguin dels assajos realitzats.

En  els  casos  especials  en  què  la  humitat  del  material  sigui  excessiva  per 
aconseguir  la  compactació  prevista,  es  prendran  les  mesures  adequades,  podent-se 
procedir a la dessecació per oreig o a l'addició i barreja de materials secs o substàncies 
apropiades, tals com a calç viva.

Aconseguida  la  humectación  més  convenient,  es  procedirà  a  la  compactació 
mecànica de la tongada.

Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en la seva superfície, es 
corregiran immediatament pel Contractista.

Els farciments s'executaran quan la temperatura ambienti, a l'ombra, sigui superior  
a  dos graus centígrads (2ºC),  havent  de suspendre's  els  treballs  quan la temperatura 
descendeixi per sota d'aquest límit.

2.305.3.2 Execució del farciment de protecció

Aquest  tipus  de  farciment  s'utilitzarà  per  embolicar  la  canonada  fins  a  trenta 
centímetres  (30  cm)  com a  mínim per  sobre  de  la  seva  generatriu  superior,  tal  com 
s'assenyala en les seccionis tipus, i s'executarà per tongadas de quinze centímetres (15 
cm), compactat manualment o amb equip mecànic lleuger.  S'aconseguirà una densitat 
seca mínima del noranta-cinc per cent (95%) de l'obtinguda en l'assaig Proctor Normal.

Com a norma general, aquest farcit ha de seguir immediatament a l'estesa de la 
conducció i no ha de retardar-se més de tres-cents metres (300 m) de la posada en rasa 
de la mateixa. Al final de la jornada de treball no ha de quedar cap tram de canonada al  
descobert, tret que la Direcció d'Obra opti per no emplenar alguns punts per deixar al  
descobert les soldadures d'unió executades amb la canonada tendida fins a l'execució de 
l'assaig hidràulic de la conducció.

Cada  mil  metres  quadrats  (1.000  m2),  i  per  cada  tongada  es  realitzaran  els 
següents assajos:

1. Continguts d'humitat  segons el  procediment  aprovat  per la Direcció d'Obra a 
proposta del Contractista.

2. Assajos de densitat "in situ" segons la NLT-109/72.

Durant  la  compactació,  la  canonada  no  haurà  de  ser  desplaçada  ni  lateral  ni 
verticalment i si fos necessari per evitar-ho es compactarà simultàniament per tots dos 
costats de la conducció.
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La col·locació del  material  en aquesta zona no podrà realitzar-se a màquina ni 
podrà abocar-se directament sobre la canonada.

2.305.3.3 Execució del farciment de cubrición

Aquest farciment s'utilitzarà per al farciment en rasa a partir dels trenta centímetres 
(30 cm) per sobre de la generatriu superior de la canonada i fins a la cota prevista en el  
Projecte,  tal  com  s'assenyala  en  les  seccionis  tipus,  o  segons  es  determini  en  el 
Replanteig o ho defineixi la Direcció d'Obra, i s'executarà per tongadas piconades de vint  
centímetres (20 cm), amb els sòls adequats exempts d'àrids o terrossos majors de deu 
centímetres (10 cm).

Cada  mil  metres  quadrats  (1.000  m2)  i  per  cada  tongada  es  realitzaran  els 
següents assajos:

1. Continguts d'humitat  segons el  procediment  aprovat  per la Direcció d'Obra a 
proposta del Contractista.

2. Assajos de densitat "in situ" segons NLT-109/72.

La compactació serà tal que s'aconsegueixi una densitat seca mínima del noranta-
cinc per cent (95%) de l'obtinguda en l'assaig Proctor Normal.

L'equip  de compactació  es  triarà  sobre  la  base de les  característiques del  sòl, 
entibación  existent,  i  executant-se  la  compactació  de  forma  tal,  que  no  s'afecti  a  la 
canonada.

La utilització de vibradors i pisones mitjans i/o pesats no es permetrà quan l'altura 
del recobriment sobre l'aresta superior de les canonada, mesura en material ja compactat, 
sigui inferior a un metres (1,00 m).

El material per emprar en aquesta fase del farciment, podrà ser material procedent 
de la pròpia excavació o de préstecs. La utilització d'un material o un altre vindrà definida 
en els plànols del Projecte, o en defecte d'això, serà assenyalada pel Director d'Obra.

2.305.3.4 Execució del farciment d'acabat

Aquest farciment s'utilitzarà en els cinquanta centímetres (50 cm) superiors de la 
rasa per a aquells casos en què no es vagi a disposar ferms o reposar el sòl vegetal,  
tenint com a missió reunir un mínim de capacitat portante davant eventuals passos de 
càrregues o tractors per sobre de la rasa.

S'executarà amb materials adequats i es compactarà fins a una densitat seca del 
cent per cent (100%) de l'obtinguda en l'assaig Proctor Normal.

2.305.3.5 Restitució de la superfície ocupada durant els treballs

Es procedirà a la  neteja  de totes les zones afectades pels  treballs  encara que 
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aquesta sigui superior a les zones de servitud perpètua i ocupació temporal, retirant tot el  
material estrany, de desferra o roques soltes a abocador i removent la terra necessària 
perquè el conjunt quedi amb el perfil i en les condicions que tenia originalment.

Es repararan tots els danys que poguessin haver-se causat en els tancaments, 
bancals,  tanques,  etc.,  o  qualsevol  altra  instal·lació  i  es  retiraran  tots  els  accessos 
temporals  que  haguessin  estat  executats,  excepte  els  quals  es  considerin  necessaris 
segons el parer del Director d'Obra, per a l'ús dels propietaris dels terrenys o els seus 
arrendataris, o per a l'equip de conservació de la conducció.

En  els  terrenys  de  cultiu  especials  com  a  prats,  hortes,  jardins,  etc.,  la  capa 
superficial  del  terreny vegetal  aixecada, ja sigui  per a l'obertura de la pista de treball,  
l'execució de la rasa o qualsevol altre treball, ha de ser reintegrada al seu estat inicial,  
amb la màxima cura, en un espessor mínim de cinquanta centímetres (50 cm).

Els canals, drenatges, cunetes, canals de reg, sistemes agrícoles, talusos, marges 
de  cursos  d'aigua,  murs  de  protecció,  etc.  afectats  per  les  obres  seran  restaurats  
conforme a la seva forma original.

Els serveis afectats seran restaurats o reparats pel Contractista lliurant al Director 
d'Obra  tres  còpies  de  l'acta  d'acceptació  degudament  signat  i  acceptats  per  l'Entitat 
competent en cada cas.

En les vies públiques el farcit i reposició del ferm o paviment s'efectuarà d'acord 
amb l'indicat per l'Organisme oficial responsable de la mateixa.

L'abonament d'aquestes reposicions s'efectuarà als preus unitaris corresponents 
del Quadre de Preus nº 1.

Si durant les obres s'haguessin de demolir murs de maçoneria, d'obra de fàbrica o 
de formigó existents destinats, a la separació de finques, formació de bancals, contenció 
de terres o altres causes, el Contractista haurà de realitzar la posterior restitució al seu 
estat original.

La longitud del mur a demolir serà la imprescindible per a la realització dels treballs 
i  serà aprovada pel Director d'Obra en cada cas particular, no podent ser en cap cas 
superior a l'amplària de la franja de servitud perpètua i ocupació temporal.

En la demolició de murs de maçoneria destinats a separació de finques, formació 
de bancals o altres causes, el Contractista apilarà i guardarà el material fins a la seva  
reposició, sent a compte i càrrec del mateix les pèrdues o aportació de nous materials per  
reconstruir el mur conforme al seu estat inicial.

Unicamente seran objecte de mesurament i abonament els murs d'altura superior a 
seixanta centímetres (60 cm) mesurats en el peu del mur des del nivell natural del terreny. 
L'abonament d'aquesta reposició s'efectuarà als preus unitaris corresponents del Quadre 
de preus nº1.
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2.305.5 AMIDAMENT I ABONAMENT

Els  farciments  en  fonamentació  i  en  rases  i  pous  de  registre,  s'abonaran  per 
aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 1, als volums mesurats en metres 
cúbics (m3) sobre perfils presos en el terreny i sense que puguin superar com a màxim,  
els de les seccionis tipus corresponents, no abonant-se aquells que es derivin d'excessos 
en l'excavació, excepte els inevitables i com a tals aprovats per la Direcció d'Obra, estant 
obligat, no obstant això, el Contractista a realitzar aquests farciments a la seva costa i en 
les condicions establertes.

Si el Contractista, en excavar les rases donades les característiques del terreny, no 
pogués mantenir  l'excavació dins dels  límits  dels  talusos establerts  en els  Plànols de 
Seccions Tipus de rasa, haurà de comunicar-ho a la Direcció d'Obra, perquè aquesta 
pugui  comprovar-ho  "in  situ",  i  doni  el  seu  vistiplau  o  objeccions  a  l'abonament 
suplementari corresponent. En aquest abonament seran aplicable els preus corresponents 
del Quadre de Preus nº1.

En  els  preus  citats  estan  inclosos  el  subministrament  dels  materials,  transport, 
estès, compactació i totes les operacions, necessàries per a la realització d'aquesta unitat 
d'obra.
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PART 4 - CANALITZACIONS I DRENATGE

ARTICLE 2.400 ARQUETES I POUS DE REGISTRE

2.400.1 DEFINICIÓ

Aquest article comprèn l'execució de pous de registre en els quiebros en planta i en 
alçat de la conducció i la de les arquetes necessàries per a la connexió de les xarxes i la 
reposició dels diferents serveis afectats per les obres.

S'inclouen també en aquest article les tapes de formigó prefabricat a col·locar tant 
per al tancament d'arquetes i pous com per la cubrición de canaletas de recollida d'aigües 
i pates.

2.400.2 MATERIALS

Tots els pous de registre i arquetes es construiran amb els materials referits en 
l'enunciat de la corresponent unitat d'obra, i que compliran les característiques que para  
ells es consignen en el present plec, i es realitzaran segons els Plànols de Projecte. En 
cas de no estar detallats en aquests s'executarà segons la Norma NTE-ISS.

Els materials per a les tapes de formigó compliran les especificacions contingudes 
en els apartats corresponents del present Plec. 

Els  pates  seran  de  fosa  o  metàl·lics  recoberts  de  polipropilè  o  polietilè  d'alta 
densitat i tindran les formes i dimensions definides en els plànols de Projecte. Els models  
no definits en plànols seran prèviament aprovats per la Direcció d'Obra.

En qualsevol cas hauran de suportar una força de dos-cents cinquanta quiloponds 
(250 kp) sense que s'apreciïn fissures o defectes en el pate o fissures en el formigó de la 
secció on es fixa, col·locada en el punt en què pugui produir els màxims esforços.

2.400.3 EXECUCIÓ

Una vegada efectuada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució dels pous de 
registre,  d'acord  amb  les  condicions  assenyalades  en  els  Articles  corresponents  del 
present Plego per a la fabricació, si  escau, i  posada en obra dels materials previstos, 
cuidant la seva terminació.

Les connexions de tubs s'efectuaran a les cotes previstes en els plànols de manera 
que els extrems dels conductes coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs.

Les tapes dels  pous de registre  s'ajustaran perfectament  al  cos de l'obra,  i  es 
col·locaran de manera que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies  
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adjacents.

Una  vegada  efectuada  l'excavació  requerida,  es  procedirà  a  l'execució  de  les 
arquetes,  d'acord  amb les  condicions  assenyalades  en  els  Articles  corresponents  del  
present  Plec  per  a  la  fabricació,  si  escau,  i  posada en obra dels  materials  previstos, 
cuidant la seva terminació.

Les tapes de les arquetes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra, i es col·locaran 
de manera que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.

La distància entre pates serà igual o inferior a 40 cm. Es prohibe expressament 
l'ocupació de pates d'alumini sense recobrir.

Els pates s'ancoraran en el formigó un mínim de 7,5 cm. L'amplària mínima del 
pate serà de 20 cm. La distància lliure entre paret i pate serà de 10 cm.

2.400.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Els pous de registre s'abonaran per unitats realment executades en obra de pou de 
registre tipus (segons plànols de projecte) fins a una altura determinada, per metre lineal  
de  suplement  d'altura  i  per  suplement  per  utilització  de  tapa  estanca,  als  preus 
corresponents, per als diferents tipus i diàmetres, del Quadre de Preus nº 1.

Aquestes  unitats  inclouen  encofrats,  formigó  de  neteja  i  estructural,  acer  en 
armadures,  juntes  de  hormigonado  i  estanqueïtat,  pates  i  la  resta  d'accessoris  i 
complements necessaris per a la completa execució.

Així mateix, les arquetes s'abonaran per unitats realment executades en obra als 
preus corresponents del  Quadre de Preus nº  1.  Es consideren incloses en el  preu la 
sobreexcavación respecte de la rasa de la canonada, la construcció de l'arqueta, incloent 
formigó  de  neteja  i  estructural,  encofrat,  acer  en  armadures,  fàbrica  de  maó,  pintura 
bituminosa, etc., així com la mà d'obra, maquinària i mitjans auxiliars precisos per a la 
correcta execució de la unitat d'obra.

Les tapes de formigó prefabricat es mesuraran per m2 de tapa realment col·locada 
en obra i s'abonaran als preus que figuren en el Quadre de Preus nº1.

Els pates que no corresponguin a pous de registre o arquetes es mesuraran per 
unitat realment posada en obra, i s'abonaran al preu que per als mateixos figura en el  
Quadre de Preus nº1.

ARTICLE 2.401 IMBORNALES I EMBORNALS

2.401.1 DEFINICIÓ

Es defineix com imbornal la boca o forat per on es buida l'aigua de pluja de les 
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calçades d'una carretera, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol 
construcció. Es defineix com a embornal la boca de desguàs, generalment protegida per 
una reixeta, que compleix una funció anàloga a la del imbornal, però disposada en forma 
que l'entrada de l'aigua sigui en sentit sensiblement vertical.

2.401.2 MATERIALS

Els materials s'ajustaran a l'expressat en els corresponents articles de de el present 
Plec.

La forma i dimensions s'ajustaran a l'especificat en els Plànols.

2.401.3 EXECUCIÓ 

Tret que en els Plànols s'especifiqui una altra cosa els imbornales es construiran 
d'acord amb la Norma NTE-ISA o ISS segons els casos.

Les obres es realitzaran d'acord amb l'especificat en el present Plego en els articles 
corresponents i amb el que sobre el particular ordeni el Director d'Obra.

Després  de  la  terminació  de  cada  unitat  es  procedirà  a  la  seva  neteja  total, 
eliminant totes les acumulacions de llim, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus,  
havent de mantenir-se lliure de tals acumulacions fins a la recepció de les obres.

2.401.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Es realitzarà per unitat d'obra realment executada, i  l'abonament es realitzarà al 
preu que figura en el Quadre de Preus nº1.

ARTICLE 2.402 CANONADES DE POLIETILÈ

2.402.1 DEFINICIÓ

Inclou els conductes circulars per a formació de la xarxa de sanejament de gravetat 
prevista, amb els diàmetres i emplaçaments que s'indiquen en plànols i mesuraments.

2.402.2 MATERIALS

Les canonades a emprar compliran les especificacions del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per Tuberias de Sanejament de Poblacions.

S'empraran tubs corrugados de Polietilè d'alta densitat (PEAD), amb una rigidesa 
circuferencial mínima de 4 KN/m2, per anar hormigonada exteriorment, sense necessitat 
d'elements rigidizadores auxiliars (pilota pneumàtica) durant el hormigonado.

En  el  quadre  següent  figuren  els  diàmetres  nominals,  espessors  de  paret  i  
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toleràncies per a la sèrie normalitzada de tubs PEAD per a sanejament a emprar.

Diàmetre nominal Dinàmetre interior Espessors
exterior (mm.) (mm.) Espessor (mm.)

250 218 12
315 272 20
400 347 20
500 433 24
630 535 28
800 678 32

1.000 852 32
1.200 1.030 32

La longitud dels tubs s'establirà per acord amb el fabricant, amb una tolerància de 
10 mm.

El material que forma la paret del tub tindrà les característiques que a continuació 
s'expressen,  amb la  indicació  del  mètode  d'assaig  per  a  la  seva  determinació,  en  el 
següent quadre:

TUBS DE PE. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB A CURT TERMINI

Característiques Valores Mètode d'assaig Observacions

DENSIDAD
LPDE: 0'930

MDPE: 0'931 - 0'940
HDPE: 0'940

UNE 53-020/73

De la resina de 
polietilè en forma de 
granza o en pols de 

motlle.
Sense negre de C ni 

additius
Coeficient de

Dilatació lineal
De 200 a 230 10-6 UNE 53-126/79

Temperatura de
Reblaniment

 VICAT mínima

LDP: 87ºC
MDP:

HDPE: 100ºC
UNE 53-118/78 Baix peso de 1 Kg.

Index de fluïdesa
Màxim

LDPE: 1g/10 mín.
MDPE: 0'4 g/10 mín.

HDPE: 0'3 g/mín.
UNE 53-200/83

Con un peso de 2.160 
g. a 190ºC

Mòdul d'elasticitat 
mínim

LDPE: 1.200
MDPE

HDPE: 9.000

De diagrama tensió-
deformació en

assaig de tracció

Mòdul secant en el 
punto de fluència

Resistència a tracció 
simple, mínima

LDPE: 100 Kp/cm2

MDPE: 150 Kp/cm2

HDPE: 190 Kp/cm2
UNE 53-133/81

Tensió en el punto de 
fluència

Allargament en la 
ruptura mínim

LDPE: 350%
MDPE: 350%
HDPE: 350%

UNE 53-133/81
Allargament en el 
punto de fluència

LDPE = Polietilè de baixen densitat = PE 32.

MDPE = Polietilè de mitja densitat = PE 50 B.

HDPE = Polietilè d'alta densitat = PE 50 A.

La  contracció  longitudinal  romanent  del  tub,  després d'haver  estat  sotmès a  la 
calor, serà menor del 3 per 100. Segons el mètode d'assaig de la UNE 53-133/81.
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Les unions dels tubs de PEAD seran diferents en funció del diàmetre i apareixen 
detallades en els corresponents plànols.

Els tubs es marcaran exteriorment, de manera visible i indeleble amb les següents 
dades, com a mínim:

• Marca del fabricant

• Diàmetre nominal

• Pressió nominal

• Any  de  fabricació,  i  nombre  que  permeti  identificar,  en  el  registre  del 
fabricador, els controls al fet que ha estat sotmès el lot al fet que pertany el 
tub.

• En els tubs destinats a obres de sanejament,  es marcarà la sigla:  SANT 
seguida de la indicació de la sèrie de classificació a la qual pertany el tub.

2.402.3 EXECUCIÓ

Canonades i col·locació

Els tubs seran sempre de secció circular amb els seus extrems tallats en secció 
perpendicular al seu eix longitudinal.

Estaran exempts de rebabas, fissures i grans, havent de presentar una distribució 
uniforme de color.

Es col·locaran sobre base de formigó i quedaran completament embegudes en dau 
de formigó. Les característiques del formigó i les dimensions del dau apareixen reflectides  
en els plànols corresponents, sent aquestes últimes funció del diàmetre nominal del tub.

Hauran de disposar-se subjeccions durant el hormigonado per evitar aixecaments, 
fonamentalment a la zona de les juntes.

Proves d'estanqueïtat

Es provarà la longitud total de la xarxa i en qualsevol cas en tots els trams que 
indiqui la Direcció Tècnica. El sistema de proves serà el fixat en el Plec anteriorment citat  
o ben el que indiqués la Direcció d'Obra.

2.402.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Les conduccions es mesuraran pels metres de longitud (ml) de la seva generatriu 
inferior,  descomptant  les  longituds  de  les  interrupcions  degudes  a  arquetes,  pous  de 
registre,  etc.  S'abonaran  aplicant  a  aquest  mesurament  el  preu  unitari  corresponent 
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segons el tipus i diàmetre del tub.

En els  preus citats,  estan inclosos el  subministrament  dels  materials,  transport,  
col·locació i totes les operacions, necessàries per a la realització d'aquesta unitat d'obra.

ARTICLE 2.403.- TUBERIAS DE PVC

2.403.1 DEFINICIÓ

Inclou els conductes circulars per a formació de la xarxa de sanejament de gravetat 
prevista, amb els diàmetres i emplaçaments que s'indiquen en plànols i mesuraments.

2.403.2 MATERIALS

Les canonades a emprar compliran les especificacions del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per Tuberias de Sanejament de Poblacions.

Els tubs de policloruro de vinil (no plastificat): PVC, seran de material termoplàstic 
constituït per resina de policloruro de vinil tècnicament pura (menys de 1% d'impureses) 
en una proporció no inferior al 96%, sense plastificantes. Podrà contenir altres ingredients 
(menys del 4%) tals com a lubrificants, estabilizantes, modificadors de les propietats finals 
i colorants.

S'empraran  tubs  de  PVC  helicoïdal,  amb  reforç  d'acer  galvanitzat,  per  anar 
hormigonada  exteriorment,  sense  necessitat  d'elements  rigidizadores  auxiliars  (pilota 
pneumàtica) durant el hormigonado.

En  el  quadre  següent  figuren  els  diàmetres  nominals,  espessors  de  paret  i  
toleràncies per a la sèrie normalitzada de tubs PVC per a sanejament.

Diàmetre nominal Diàmetre interior Espessors
exterior (mm.) (mm.) Espessor (mm.) Tolerància (mm.)

400 388 12 + 0.70
450 430 20 + 0.78
500 480 20 + 0.85
600 576 24 + 1.00
700 672 28 + 1.15
800 768 32 + 1.30
900 868 32 + 1.45

1.000 968 32 + 1.60
1.100 1.068 32 + 1.75
1.200 1.168 32 + 1.90
1.300 1.268 32 + 2.05
1.400 1.368 32 + 2.20
1.500 1.468 32 + 2.35

La tolerància en el diàmetre exterior mitjà, mesurat en el tub, serà sempre en més, i 
la seva quantia ve donada per la fórmula:
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Dm = 0´1 + 0´0015 DN

arrodonit al 0.1 mm. més proper, per excés, amb un valor mínim de 0.2 mm.

La longitud dels tubs s'establirà per acord amb el fabricant, amb una tolerància de 
10 mm.

El material que forma la paret del tub tindrà les característiques que a continuació 
s'expressen,  amb la  indicació  del  mètode  d'assaig  per  a  la  seva  determinació,  en  el 
següent quadre:

TUBS DE PVC CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL DEL TUB A CURT TERMINI

CARACTERÍSTIQUES VALORS MÈTODE D'ASSAIG OBSERVACIONS
Densitat De 1`35 a 1`46 

Kg/cm3
UNE 53-020/73 

Mètode A
De la pared del tub

Coef. de dilatació tèrmica 
lineal

De 60 a 80x10-6 

por ºC
UNE 53-126/79 En proveta obtinguda del tub

Tª. reblaniment VI-CAT 
mínima

79 ºC UNE 53-118/78 Baix peso de 5 Kg.

Mód. elasticitat lineal a 20 
ºC mínim

28.000 Kp/cm2 Diagr. def./ tens. 
assaig tracc.

Mòdul tangent inicial

Resist. a tracc. simple, 
mínima

500 Kp/cm2 UNE 53-112/81 Mín. valor de las 5 provetes

Allargament en la rutptura 
a tracc.

80 % UNE 53-112/81 Mín. valor de las 5 provetes

Absorció de agua máxima 40 g/m2 UNE 53-112/81 Prueva pressió hidràulica a 
pressió.

Opacitat, màxima 0`2 % UNE 53-039/55

La contracció longitudinal romanent del tub, després d'haver estat sotmès a l'acció 
de la calor serà menor del 5%, segons mètode d'assaig UNE 53-112/81.

El “veritable grau d'impacte” (VGI), determinat segons UNE 53-112/81, serà inferior 
a:

5 per 100 en l'assaig a 0 ºC.

10 per 100 en l'assaig a 20 ºC.

Les unions dels tubs de PVC hauran de ser tipus mascle-femella (integrada en el  
tub) amb sellador d'alta adherència.

Els tubs es marcaran exteriorment, de manera visible i indeleble amb les següents 
dades, com a mínim:

• Marca del fabricador

• Diàmetre nominal
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• Pressió nominal

• Any  de  fabricació,  i  nombre  que  permeti  identificar,  en  el  registre  del 
fabricador, els controls al fet que ha estat sotmès el lot al fet que pertany el 
tub.

• En els tubs destinats a obres de sanejament,  es marcarà la sigla:  SANT 
seguida de la indicació de la sèrie de classificació a la qual pertany el tub.

2.403.3 EXECUCIÓ

Canonades i col·locació

Els tubs seran sempre de secció circular amb els seus extrems tallats en secció 
perpendicular al seu eix longitudinal.

Estaran exempts de rebabas, fissures i grans, havent de presentar una distribució 
uniforme de color.

Es col·locaran sobre base de formigó i quedaran completament embegudes en dau 
de formigó. Les característiques del formigó i les dimensions del dau apareixen reflectides  
en els plànols corresponents, sent aquestes últimes funció del diàmetre nominal del tub.

Hauran de disposar-se subjeccions durant el hormigonado per evitar aixecaments, 
fonamentalment a la zona de les juntes.

Proves d'estanqueïtat

Es provarà la longitud total de la xarxa i en qualsevol cas en tots els trams que 
indiqui la Direcció Tècnica. El sistema de proves serà el fixat en el Plec anteriorment citat  
o ben el que indiqués la Direcció d'Obra.

2.403.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Les conduccions es mesuraran pels metres de longitud (ml) de la seva generatriu 
inferior,  descomptant  les  longituds  de  les  interrupcions  degudes  a  arquetes,  pous  de 
registre,  etc.  S'abonaran  aplicant  a  aquest  mesurament  el  preu  unitari  corresponent 
segons el tipus i diàmetre del tub.

En els  preus citats,  estan inclosos el  subministrament  dels  materials,  transport,  
col·locació i totes les operacions, necessàries per a la realització d'aquesta unitat d'obra.

ARTICLE 2.404.- TUBERIAS DE FOSA DUCTIL

2.404.1 DEFINICIÓ
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Inclou els conductes circulars per a formació del sanejament a pressió, amb els 
diàmetres i emplaçaments que s'indiquen en plànols i mesuraments.

2.404.2 MATERIALS

2.404.2.1 Descripció

Els  tubs de fosa compliran  les  condicions fixades en el  “Plec  de Prescripcions 
Tècniques Generals per a Canonades de Proveïment d'Aigua” del M.O.P.O.

La fosa presentarà en la seva fractura grano fi regular, homogeni i compacte. Haurà 
de  ser  dolç,  tenaç  i  dura;  podent,  no  obstant  això,  treballar-se  a  la  llima  i  al  burí,  i  
susceptible de ser tallada i trepada fàcilment.

El tub acabat no presentarà porus, sopladuras, borses d'aire o buits, gotes fredes, 
esquerdes,  taques,  pèls,  ni  altres  defectes  deguts  a  impureses  que  perjudiquin  la 
resistència o la continuïtat  del  material  i  el  bon aspecte de la superfície del  producte 
obtingut.

S'utilitzarà  canonada  de  fosa  dúctil  centrifugada  amb  junta  automàtica  flexible, 
revestida interiorment de morter de ciment aluminós, reforçat en la part interior de l'endoll 
amb  epoxi,  i  revestida  exteriorment  amb  una  capa  de  zinc  més  pintura  epoxídica,  
reforçant l'extrem final del tub amb epoxi.

Els tubs estan proveïts d'una campana en l'interior de la qual s'allotja un anell de 
cautxú, amb això s'assegura una estanqueïtat perfecta en la unió entre tubs. Aquest tipus 
d'unió és d'un disseny tal que proporciona una sèrie de característiques funcionals com a 
desviacions  angulars,  aïllament  elèctric  entre  tubs,  bon  comportament  davant  la 
inestabilitat del terreny, etc.

2.404.2.2 Caracteristicas mecàniques.

Les característiques mecàniques dels  tubs de fosa dúctil  que seran objecte de 
garantia són:

• Resistència a la tracció

• Límit elàstic

• Allargament

• Duresa Brinell.

Els valors que han d'obtenir-se són els que figuren en la taula 1 de la Norma UNE 
36.118.73

Els tubs compliran les següents característiques mecàniques mínimes:
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Càrrega de trencament:  > 42 Kg/mm2

Mòdul d'elasticitat:  170,000 MPa

Coeficient de Poisson:  0,25

Allargament mínim al trencament (A): 10 % Tubs amb DN < 1000;

7 % Tubs amb DN > 1000

5 % Accessoris

Duresa Brinell:  < 230 HB per als tubs

< 250 HB per als accessoris

2.404.2.3 Caracteristicas geómetricas.

La sèrie de diàmetres nominals serà la següent: 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 i 2000.

Els  espessors  mínims  estaran  determinats  de  manera  que  el  coeficient  de 
seguretat obtingut entre la Pressió màxima de Treball (Pt) i la Pressió de Trencament (Pr) 
sigui tal que es verifiqui:

Pr / Pt > 4

Les modificacions de l'espessor de la paret s'efectuaran, en general, a costa del  
diàmetre interior. Si en reforçar el tub fos necessari un reforç de l'endoll, aquest serà a 
costa de la forma exterior de l'endoll.

Les toleràncies d'espessor de paret i d'espessor de brida, si escau, es limitaran 
com segueix, sent:

e = espessor en mil·límetres de la paret segons catàleg

b = espessor en mil·límetres de la brida segons catàleg

Tipus de peces Dimensiones Tolerància en 
mm.

Tubs Espessor de la pared - (1 + 
0`05e)

Espessor de la brida   (2 
+ 0`05b)

No se fixa en més

Unions i peces de la 
conducció

Espessor de la pared - (2 + 
0`05e)

Espessor de la brida   (3 
+ 0`05b)

No se fixa en més
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S'entendrà com a longitud dels tubs, la normal entre extrems en els tubs llisos, o 
l'útil en els tubs d'endoll.

Les toleràncies admeses en les longituds normals de fabricació de tubs i unions 
seran les següents:

Tipus de peces Diàmetres nominals Tolerància en  mm.

Tubs con endoll i 
canonada cilíndrica

Tots els diàmetres  20

Endolls Fins  450  inclusive  20

Peces de brida endoll  20

Peces de brida i 
mascle

Por sobre del  450 -30

Tubs i unions con 
brides

Tots els diàmetres  10

Els tubs hauran de ser rectes. Si la Direcció facultativa ho estima convenient, se'ls 
sotmetrà a la prova següent: Se'ls desplaçarà sobre dos camins de rodadura distants els 
eixos dels  mateixos dos terços (2/3)  de la  longitud dels  tubs.  La fletxa màxima, f  m,  
expressada en mil·límetres no haurà d'excedir  d'una amb vint-i-cinc (1,25) vegades la 
longitud L dels tubs expressada en metres.
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Els tubs utilitzats compliran les següents especificacions mínimes:
B

D
E

D
I

e

P L

DN
mm

L
m

e
mm

DE
mm

DI
mm

P
mm

B
mm

Pesos mitjos 
aprox.
Kg/m

80 6 5 98 101 90 151 15
100 6 5 118 121 92 168 18,5
125 6 5 144 147 95 195 23
150 6 5 170 173 98 243 24,5
200 6 5 222 225 104 296 33
250 6 5,3 274 277 104 353 42,5
300 6 5,6 326 329 105 410 53,5
350 6 6 378 381 108 465 73,5
400 6 6,3 429 432 110 517 86,5
450 6 6,7 480 483 113 575 102
500 6 7 532 535 115 630 117
600 6 7,7 635 638 120 739 151
700 7 9,6 738 742 145 863 207
800 7 10,4 842 846 145 974 253
900 7 11,2 945 949 145 1082 301
1000 7 12 1048 1052 155 1191 356
1200 8,26 15,3 1255 1259 165 1412 520
1400 8,19 17,1 1462 1466 245 1632 695
1600 8,18 18,9 1668 1672 265 1850 869
1800 8,17 20,7 1875 1879 275 2049 1059

2.404.2.4 Revestiments.

Revestiment interior

Tots  els  tubs hauran d'estar  revestits  internament  amb una capa de morter  de 
ciment aluminós aplicada per centrifugació.

La funcionalitat d'aquest revestiment ha de permetre:

A.-  Velocitats  de  l'ordre  de  7  m/seg  en  règim  continu  (fins  a  10  m/seg 
ocasionalment).
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B.- Alta resistència als àcids i bases: Àmbit de pH de 4 a 12

Els espessors de la capa de morter de ciment aluminós una vegada forjat hauran 
de ser:

DN Espessor (mm)
(mm) Valor nominal Tolerància

100 - 300 3,5 - 1,5
350 - 600 5 - 2

700 - 1200 6 - 2,5
1400 - 2000 9 - 3

Revestiment exterior

Els tubs utilitzats hauran de ademas de disposar d'un revestiment exterior de les 
següents característiques:

A) Una primera capa de Zinc metàl·lic 200 gr/m2 mínim mitjà, per electrodeposición 
de fil de zinc de 99 % de puresa.

B) Una segona capa de pintura epoxídica vermella amb espessor no inferior a 60 
micres.

C) Una protecció especial de epoxy a l'interior de campana i en l'extrem del tub 
amb espessor superior a 100 micres.

Tant interior com exteriorment les peces estan revestides amb pintura epoxídica de 
manera que l'espessor mínim local de la capa és 150 μ.

Amb aquest tipus de revestiment s'assegura una resistència alta als àcids i bases 
de pH comprès entre 4 i 12.

2.404.2.5 Sistemes d'unió.

Les juntes hauran d'estar dissenyades per complir les següents condicions:

• Resistir els esforços mecànics sense afeblir la resistència dels tubs

• No produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada

• Durabilitat  dels elements que la componen davant les accions agressives 
exteriors i interiors

• Estanqueïtat  suficient  de  la  unió  a  la  pressió  de  prova,  o  pressió 
normalitzada (Pn)
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• Estanqueïtat de la unió contra eventuals infiltracions des de l'exterior

La unió entre tubs és mitjançant un junta automàtica flexible standard ( JAF o STD).

La unió de les peces accessòries (tes, colzes, etc.) als tubs s'efectua per mitjà de la 
mateixa unió automàtica flexible Standard (JAF o STD).

Un  altre  tipus  d'unió  entre  peces  especials  és  la  junta  IM,  que  és  una  unió 
automàtica que permet connectar determinats accessoris (tes de seguretat,  maniguets 
especials,  etc.)  amb extrems llisos  de  tubs de  diferents  materials,  com a fosa  dúctil, 
fibrociment i PVC. La pressió màxima de servei per a aquest tipus de junta tant exterior 
com interiorment és de 2 bar.

Anells de cautxú

Els anells de cautxú han d'estar marcats de forma visible per a la seva identificació 
(període de fabricació i fabricant), asi mateix les juntes vénen identificades per dues lineas 
grogues en la part interior de la mateixa.

Els anells són de cautxú sintètic NBR (Nitril) resistent als efluents amb contingut en 
hidrocarburs, components benzoicos, etc. que les seves característiques més importants 
són:

Duresa: 66 a 75 (± 3) DIDC (SHORE A).

Càrrega de trencament: 10 MPa

Allargament: 200 %

Deformació romanent: (a) = 10 %

(b) = 20 %

(a): Després de compressió durant 70 hores a 23 ± 2 oC

(b): Després de compressió durant 22 hores a 70 ± 1 oC

2.404.2.6 Marcat.

Tots els elements de la canonada portaran, de la manera com s'indica en l'apt. 4.4  
de  el  “Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  Canonades  de  Proveïment 
d'Aigua” del M.O.P.O., les marques següents:

• Marca de fàbrica

• Diàmetre nominal
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• Tipus d'unió

• Material

• Any de fabricació i nombre d'identificació que permeti conèixer els controls al 
fet que ha estat sotmès el lot al fet que pertany el tub.

Les marques es faran en relleu amb dimensions que siguin llegibles.

Les següents peces portaran d'origen a més de les anteriors les següents marques:

• Angle de colzes 1/4, 1/8, 1/16 i 1/32

• Bridas: PN i DN

2.404.3 EXECUCIÓ

Els tubs que hagin sofert deterioracions durant el transport, càrrega, descàrrega i 
emmagatzematge, o presentin defectes no apreciats en la recepció en fàbrica, si escau, 
seran rebutjats.

Els tubs es transportaran sobre bressols de fusta que garanteixin la immobilitat  
transversal i longitudinal de la càrrega, així com l'adequada subjecció dels tubs apilats, 
que no estaran directament en contacte entre si, sinó a través d'elements elàstics, com a 
fusta, gomes o sogues.

Els tubs es descarregaran prop del lloc on han de ser col·locats en el  tall  i  de  
manera que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc en què hagin d'instal·lar-se. S'evitarà  
que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats.

Els  suports,  suports,  bressols  i  altura  d'apilat  hauran  de  ser  tals  que  no  es 
produeixin danys en les canonades i els seus revestiments o deformacions permanents.

Les canonades i  els  seus accessoris  que les  seves característiques poguessin 
veure's directa o negativament afectades per la temperatura, insolació o gelades hauran 
d'emmagatzemar-se degudament protegides.

El fons de la rasa, haurà de quedar perfilat d'acord amb el pendent de la canonada.

Durant l'execució dels treballs es cuidarà que el fons de l'excavació no s'espongi o 
sofreixi inflament i si això no fos possible, es recompactará amb mitjans adequats fins a la  
densitat original.

Si la capacitat portante del fons és baixa, i com tal s'entendrà aquella la càrrega 
admissible  de  la  qual  sigui  inferior  a  0,5  Kg/cm2.,  haurà  de  millorar-se  el  terreny 
mitjançant substitució o modificació.
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La substitució consistirà en la retirada del material indesitjable i la seva substitució 
per material seleccionat tal com sorra, grava o zahorra. La profunditat de substitució serà 
l'adequada  per  corregir  la  càrrega  admissible  fins  als  0,5  Kg/cm2.  El  material  de 
substitució tindrà una grandària màxima de partícula de 33 mm.

La modificació o consolidació del terreny s'efectuarà mitjançant l'addició de material 
seleccionat  al  sòl  original  i  compactació.  Es  podran  emprar  pedra  d'escullera,  pica, 
zahorras, sorres i altres materials inerts, i  així mateix si ho jutja oportú l'Administració, 
addicions de ciment o productes químics.

Així mateix es mantindrà el fons de l'excavació adequadament drenat i lliure d'aigua 
per assegurar la instal·lació satisfactòria de la conducció i la compactació dels llits de 
suport.

El sistema de suport de la canonada en la rasa serà l'especificat en els plànols del  
Projecte.

En qualsevol cas i com a mínim hauran de complir-se les prescripcions del present 
capítol.

Les canonades no podran instal·lar-se de forma tal que el contacte o suport sigui  
puntual o una línia de suport. La realització del llit de suport té per missió assegurar una 
distribució  uniforme de  les  pressions  de  contacte  que  no  afectin  a  la  integritat  de  la 
conducció.

Per a canonades amb protecció exterior, el material del llit de suport, i l'execució 
d'aquesta haurà de ser tal, que el recobriment protector no sofreixi danys.

Si la canonada estigués col·locada en zones d'aigua circulant haurà d'adoptar-se 
un sistema tal que eviti el rentat i transport del material constituent del bressol.

Els materials granulars, per a seient i protecció de canonades, no contindran més 
de 0,3 per cent de sulfat, expressat com a triòxid de sofre.

Les dimensions dels llits de material granular seran les indicades en els plànols.

El Director d'Obra podrà autoritzar el reforç de les conduccions amb recobriment de 
formigó  si  haguessin  de  suportar  càrregues  superiors  a  les  de  disseny  de  la  pròpia 
canonada, evitar erosions i/o descalcis,  si  calgués protegir  la canonada d'agressivitats 
externes o afegir pes per evitar la seva flotabilitat sota el nivell freàtic.

Les canonades, els seus accessoris i material de juntes i quan sigui aplicable els  
revestiments de protecció interior o exterior, s'inspeccionaran abans del descens a la rasa 
per a la seva instal·lació.

El descens de la canonada es realitzarà amb equips d'elevació adequats tals com a 
cables, esligas, balancines i elements de suspensió que no puguin danyar a la conducció 
ni els seus revestiments.
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Les  parts  de  la  canonada  corresponents  a  les  juntes  es  mantindran  netes  i  
protegides.

S'adoptaran  precaucions  per  evitar  que  les  terres  puguin  penetrar  en  alguna 
canonada pels seus extrems lliures. En el cas que algun de dites extremes o brancs, vagi 
a  quedar  durant  algun  temps  exposat,  pendent  d'alguna  connexió,  es  disposarà  un 
tancament provisional estant a l'aigua suficientment assegurat perquè no pugui ser retirat 
distretament.

Les juntes i connexions de tot tipus hauran de ser realitzades de forma adequada i  
per personal experimentat.

Cada tub haurà de centrar-se perfectament amb els adjacents, en el cas de rases 
amb  pendents  superiors  al  deu  per  cent  (10%),  la  canonada  es  col·locarà  en  sentit 
ascendent. En el cas que, segons el parer de l'Administració, no sigui possible col·locar-la 
en sentit ascendent, es prendran les precaucions degudes per evitar el lliscament dels 
tubs.

Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i suport dels  
colzes,  canvis  d'Direcció,  reduccions,  peces  de  derivació  i,  en  general  tots  aquells 
elements  que  estan sotmesos  a  accions que puguin  originar  desviacions perjudicials. 
Aquests suports o subjeccions seran de formigó, establerts sobre terrenys de resistència 
suficient i amb el desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços 
suportats.  Per  a  aquestes  subjeccions  i  suports  es  prohibeix  totalment  l'ocupació  de 
tascons de pedra o de fusta que puguin desplaçar-se.

En el farciment de les rases es procedirà a la compactació indicada en els Plànols i  
en l'Article corresponent del present Plec.

Es col·locaran peces especials en els punts en què siguin necessàries.

Si  fos  necessari,  per  no  ser  l'acobli  directe,  s'utilitzaran  peces  intermèdies  per 
aconseguir aquesta unió.

Totes les peces especials que siguin d'acer aniran protegides enfront de la corrosió.

Els maniguets de canonada metàl·liques que uneixen vàlvules de papallona dins de 
les arquetes, tindran el mateix tractament que les peces especials.

La canonada, peces i mecanismes, s'instal·laran i provaran en rasa, d'acord amb el 
"Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades" PROVEÏMENT D'AIGÜES 
(M.O.P.O., 28-7-1.974) complint totes les especificacions. 

Per a les canonades a instal·lar en auxiliars o complementaris, tant d'obra com a 
substitucions  de  serveis  existents  així  com  les  peces  i  vàlvules,  hauran  d'ajustar-se 
sempre al citat Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades del M.O.P. 

L'elecció  dels  mecanismes  necessaris  per  al  control  i  funcionament  de  les 
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instal·lacions, es faran atenent a les següents condicions:

1º. Ocuparan un mínim espai.

2º. S'atendrà a la seva lleugeresa.

3º. Seran de fàcil muntatge i desmuntatge.

4º. Es muntaran entre bridas, norma DIN PN-10.

5º. La secció de pas lliure, es reduirà al mínim possible; evitant-se al màxim les 
pèrdues de càrrega.

6º. Suportaran les solicitacions, de prova, exigides a la canonada.

7º. L'estanqueïtat  serà total,  (tant en l'ordre intern com en l'extrem), fins i  tot 
amb el pas del temps. Superant el problema de sedimentacions i incrustacions en el seu 
funcionament.

8º. Els materials emprats: fosa, acers, cautxús, plàstics, etc. seran de primera 
qualitat.  I  hauran de complir  les normes vigents de la  nostra legislació  per  a  la seva 
correcta utilització.

9º. Haurà de protegir-se de la corrosió, degradació i envelliment prematur.

10º. El manteniment haurà de ser molt reduït. I el conjunt integral de les seves 
peces, de fàcil adquisició i substitució.

11º. S'evitarà l'ús dels premsa estopas en les vàlvules.

12º. Les vàlvules seran de fàcil maniobrabilitat, amb possibilitat d'assumir control 
remot.

13º. Preferentment, es triarà el sistema de papallona, en diàmetres superiors a 
200 m/m.

14º. El tancament de vàlvules, ventoses i altres mecanismes, serà hermètic.

15º. Al marge de les presents especificacions, la Direcció facultativa, aprovarà o 
denegarà en cada cas, el  tipus i  classe dels mecanismes a adoptar,  en funció de les 
característiques concretes de cada obra.

2.404.4 CONTROL DE QUALITAT

2.404.4.1 En fàbrica.

El procés de producció està sotmès a un sistema de control de qualitat,  el qual 
assegura el compliment de tota la normativa de referència, sent conforme a la norma UNE 
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EN ISO 9001 i estant certificat per un organisme exterior.

Tots els tubs són sotmesos en fàbrica i abans d'aplicar el revestiment intern, a una 
prova hidràulica durant un temps de 10 seg. Aquesta prova consisteix a mantenir aigua a 
l'interior del tub a la pressió indicada en la taula sense apreciar cap tipus de pèrdues.

La prova es realitza en la mateixa línia de fabricació.

DN  (mm) Pressió de prova 
(bar)

80 a 300 32
350 a 600 25
700-2000 32

2.404.4.2 Amb posterioritat a la instal·lació.

Les proves i assajos en rasa s'ajustaran al prescrit en el "Plec de prescripcions 
tècniques generals per a canonades" PROVEÏMENT D'AIGÜES (M.O.P.O., 28-7-1.974)

Prova de pressió:  La Unitat  de Mostreig en general  serà de 500 ml.;  en grans 
diàmetres, el Director podrà autoritzar en principi l'amplitud de la Unitat de Mostreig fins a 
la longitud equivalent a un tram entre vàlvules, podent escurçar-la posteriorment a trams 
de 500 ml. si la prova no fos satisfactòria. Es realitzarà un assaig a 1,4 vegades la pressió 
de treball, resultant satisfactori si al cap de mitja hora, la pressió de prova presenta una 
pèrdua inferior a l'arrel quadrada d'un cinquè de la mateixa. 

Es prendrà com a Pressió de Treball el valor de 5 Atm., que multiplicada per 1,4 
vegades (sense tenir en compte el timbraje resultant del Projecte), suposa una pressió de 
prova de 7 bar (5x1.4).

Prova d'estanqueïtat: La Unitat de Mostreig serà de 500 ml.; en grans diàmetres, el 
Director podrà autoritzar l'amplitud de la Unitat de Mostreig fins a la longitud equivalent a 
un tram entre vàlvules. Es realitzarà després de verificar la Prova de pressió.

L'assaig es realitzarà a pressió estàtica,  resultant  satisfactori  si  al  cap de dues 
hores, la pèrdua expressada en litres és inferior a:

V = k L D

on:

• V és la pèrdua en litres

• k és el coeficient del material (H.A.= 0.4, H.F.= 0.3, P.I. = 0.35)

• L és la longitud del tram en metres
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• D és el diàmetre interior en metres

2.404.5 MESURAMENT I ABONAMENT

Les conduccions es mesuraran pels metres de longitud (ml) de la seva generatriu 
inferior. S'abonaran aplicant a aquest mesurament el preu unitari corresponent segons el 
tipus i diàmetre del tub.

En els  preus citats,  estan inclosos el  subministrament  dels  materials,  transport,  
col·locació i totes les operacions, necessàries per a la realització d'aquesta unitat d'obra.

ARTICLE 2.405.- ELEMENTS COMPLEMENTARIS EN CANONADES DE FOSA 
DUCTIL

2.405.1 DEFINICIÓ

Inclou els diferents elements auxiliars necessaris per al correcte funcionament de 
les canonades d'impulsió, tals com a vàlvules, ventoses o desguassos.

2.405.2 VÀLVULES

En les especificacions i requeriments per a les vàlvules es tindran en compte tant el 
seu tipus com les seves dimensions i la classe i composició dels materials que la integren.

Les vàlvules per a tancament i maniobra instal·lades en les canonades projectades 
superiors a diàmetre 400 mm. seran de tipus “Papallona”. Les vàlvules que s'instal·laran 
en les ventoses i desguassos seran de tipus “Comporta”.

La pressió de treball serà de 10 bar, equiparan bridas trepades a norma PN-10. 

Seran  bidireccionals  garantint  el  tancament  en  els  dos  sentits  possibles  de 
circulació de l'aigua en les canonades. 

Les vàlvules tipus papallona tindran les característiques següents:

Dimensions des del costat de manteniment i dimensionament d'arquetes, l'ample 
màxim admissible entre cares serà de 30 cm.

Cos  de  fosa  nodular  ASTM  A536  gr.  aïllat  del  contacte  de  l'aigua  per  l'anell 
d'estanqueïtat,  acanalat  interiorment  per  allotjar  l'anell  d'estanqueïtat  impedint  el  seu 
desplaçament lateral.

Anell  d'Estanqueïtat  d'elastòmer  NBR  (de  formulació  homologada  per  a 
Sanejament per organisme acreditat), absència d'envelliment i histèresi; farà les funcions 
de junta d'estanqueïtat al pas de l'aigua entre la Papallona i el Cos, com cap al propi Cos,  
cap als Eixos, i entre la vàlvula i les bridas de muntatge del rodet telescòpic o cap extrem 
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sense intercalar un altre tipus de junta addicional.

Papallona  serà  lenticular  dissenyada  per  a  una  mínima  pèrdua  de  càrrega, 
construïda en acer inoxidable ASTM A351 gr. i simètrica a l'eix de gir, la mecanització de 
la vora de tancament serà esfèrica amb diàmetre superior a l'anell elàstic.

Eix  d'acer inoxidable ASTM A276 gr.,  muntat  sobre coixinets autolubricantes en 
PTFE sobre suports d'acer.

Parells màxims de maniobra admissibles per 16 bar 

Diàmetre 
Nominal

Par (N.m)

1.800 mm. 30.000
1.600 mm. 21.000
1.400 mm. 14.000
1.200 mm. 10.200
1.100 mm. 8.500
1.000 mm. 6.000

Característiques hidràuliques

Diàmetre Nominal Coef. Caudal apertura total 
(Kvo)

800 mm. 108.500

Normes de referència de compliment obligatori

Diseny EN 593  - ISO 10631
Plet. Acopl. 

actuador
ISO 5211

Estanqueidad ISO 5208 catg. A
Conexiones ISO 7005

Marcado EN 19
Cálculo ASM III – ANSI B 16.42

Desmultiplicador  serà subministrat  i  acoblat  pel  mateix  fabricador  de la  vàlvula, 
dissenyat per a maniobra de ¼ de tornada amb posició de tancament precisa i  parell 
resistent variable, serà capaç de transmetre a l'eix de comandament de la vàlvula el parell  
necessari  fins  i  tot  en  les  proximitats  del  tancament  a  parell  constant  de  l'actuador  i 
assegurar  la  irreversibilitat  en  qualsevol  posició,  equiparà  índex  visual;  nivell 
d'estanqueïtat  (IP  67),  carter  de  fosa,  mecanisme  en  bronze  i  acer,  cargols  d'acer 
cadmiado,

Diàmetre de vàlvules Parell nominal en (N.m) Nº tornades

800 mm. 8.000  138
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Compatibilitat  les  vàlvules  estaran  preparades  per  ser  maniobrades  mitjançant 
actuadors  elèctrics  homologats  i  compatibles  amb  els  existents  en  el  sistema  de 
telemando per a la gestió de la Xarxa de Sanejament.

Accessoris Les vàlvules s'instal·laran entre caps extrems de bridas trepades a PN-
10, intercalant rodets telescòpics que facilitaran el seu futur desmuntatge, i hauran de ser  
subministrats o validat documentalment pel mateix fabricador de les vàlvules. Els rodets 
telescòpics  se  subministraran per  a  una pressió  de  treball  de  10 bar  amb les  bridas 
trepades a PN-10, les bridas seran d'acer soldades a dos anells interiors d'acer inoxidable 
304, i l'anell d'estanqueïtat serà de NBR amb formulació per a Sanejament, els cargols 
propis del cèrcol d'estrenyi serà d'acer inoxidable; incorporarà un sistema mecànic amb 
cargols i trepants roscats que faciliti l'escurçament del rodet en la fase de desmuntatge de 
les vàlvules.

2.405.3 VENTOSES

Les ventoses seran automàtiques, combinades de ventosa cinètica i purgador; de 
triple funció, possibilitant la sortida, entrada i purga d'aire en les canonades; la pressió de 
treball per 10 bar, equipades amb bridas PN-10; el cos i tapa seran de fosa nodular, tots  
els seus elements interns seran d'acer inoxidable fins i tot la boia, el seu tancament serà 
per elastòmer NBR hermètic entre 0.5 i 10 bar; les vàlvules de control de les mateixes 
seran de tipus comporta,  per  a  pressió de servei  de 10 bar,  amb obturador  dotat  de 
tancament elàstic en NBR, i l'eix serà d'acer inoxidable.

El sistema es compon d'una Te axial de sortida a brida per la generatriu superior de 
la canonada principal, sobre la qual s'instal·laran les vàlvules de presa tipus comporta en 
una primera arqueta.

Les ventoses se situaran en una altra arqueta exterior al punt de presa, amb una 
altra vàlvula comporta abans de la pròpia ventosa, la qual cosa permetrà la reparació o 
substitució de la ventosa independentment del servei de la canonada.

Els  diàmetres  necessaris  en  cada  cas  apareixen  detallats  en  els  Plànols  del 
Projecte.

2.405.4 DESGUASSOS

Els  desguassos  projectats  s'instal·laran  amb  una  Te  de  sortida  inferior  i  dues 
vàlvules de tipus comporta, la qual cosa permetrà disposar de tota la seva secció lliure en 
obertura  evitant  embusos  per  cossos  estranys,  i  mantenir  el  servei  de  la  canonada 
principal en cas de fallada d'una de les vàlvules.

El obturador de les vàlvules estarà dotat de tancament elàstic en NBR, i l'eix serà  
d'acer inoxidable.

Així  mateix  els  desguassos es construiran amb dues arquetes independents,  la 
primera servirà per a la ubicació de les vàlvules, i la segona farà la funció de poceta de 
descàrrega des d'on partirà la canonada de descàrrega al punt possible d'abocament més 
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proper, possibilitant a més la ubicació per a bombes de buidatge.

Els seus diàmetres i esquemes apareixen detallats en els Plànols del Projecte.

2.405.5 CONTROL DE QUALITAT

2.405.5.1 Vàlvules.

La totalitat de les vàlvules es provaran en fàbrica abans de la seva expedició, i una 
vegada instal·lades.

Prova  Hidràulica:  se  sotmetrà  la  vàlvula  amb  el  desmultiplicador  instal·lat  i  la 
papallona parcialment oberta a una pressió de 15 bar (10x1,5); no es permetran fugida a 
l'exterior ni deformacions apreciables.

Prova d'Estanqueïtat: superada la prova hidràulica, se sotmetrà la vàlvula amb la 
papallona tancada,  a  una pressió  d'11  bar  (10x1,1)  a  un  dels  costats  a  l'atzar  de  la 
papallona; no s'admetrà cap fugida a través del seient de tancament de la vàlvula.

Prova de Funcionament: superades les proves anteriors, es verificarà el perfecte 
funcionament en tot el recorregut, d'obertura i tancament de la vàlvula en buit.

Proves en rasa: les vàlvules es provaran una vegada instal·lades, juntament amb la 
canonada, prenent  com a Pressió de Treball  5 bar  multiplicada per  1,4 vegades, que 
suposa una pressió màxima de 7 bar (5x1,4) sobre una de les seves cares, havent de 
romandre totalment estanca en el costat oposat.

2.405.5.2 Ventoses.

La pressió de treball  serà per  10 bar,  la pressió de prova en fàbrica a 16 bar, 
equipades amb bridas PN-10; el cos i tapa seran de fosa nodular, tots els seus elements 
interns seran d'acer inoxidable fins i tot la boia que haurà de provar-se en fàbrica a 25 bar, 
el seu tancament serà per elastòmer NBR provant el seu hermeticidad entre 0.5 i 10 bar;  
es provaran en fàbrica totes les unitats.

2.405.6 MESURAMENT I ABONAMENT

Els elements complementaris es mesuraran i  abonaran per unitat  (ud) realment 
col·locada. En la citada unitat s'inclouen tots els elements unitaris que ho componen, no 
així les arquetes en les quals se situaran, les quals seran mesurades i valorades de forma 
independent.

En els  preus citats,  estan inclosos el  subministrament  dels  materials,  transport,  
col·locació i totes les operacions, necessàries per a la realització d'aquesta unitat d'obra.
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PART 5 - FERMES I PAVIMENTS

ARTICLE 2.500 SUB-BASES GRANULARS

2.500.1 DEFINICIÓ

Es defineix com sub-base granular la capa de ferma situada immediatament sota la 
base granular i sobre l'esplanada o capa anticontaminante.

2.500.2 MATERIALS 

2.500.2.1 Procedència i característiques generals

La procedència dels materials emprats per sub-bases serà la indicada en l'article 
500.2.1 del PG-3.

La  composició  granulométrica,  coeficient  de  desgast  de  Los  Angeles,  capacitat 
portante i plasticitat seran els descrits en els articles 500.2.2. a 500.2.5 del PG-3.

2.500.2.2 Control de Qualitat

S'aplicaran  els  criteris  definits  en  l'apartat  “Control  de  Qualitat”  corresponent  a 
“Cunetes prefabricades de formigó” del present Plec, paràgrafs a, b i c quedant el paràgraf 
d de la següent forma:

La grandària dels lots serà el següent:

Granulometria 1.000 m3 o fracció

Coeficient de desgast Los Angeles 5.000 m3 o fracció

Indice CBR  500 m3 o fracció

Plasticitat  1.000 m3 o fracció

Equivalent de sorra  1.000 m3 o fracció

2.500.3 EXECUCIÓ

Es realitzarà d'acord amb les especificacions dels articles 500.3 a 500.5 del PG-3.

2.500.3.1 Control de Qualitat

Abans de l'execució
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El  Contractista  proposarà  a  la  Direcció  d'Obra  per  a  la  seva  aprovació,  la 
localització de jaciments, acompanyant quantitat suficient d'assajos per demostrar la seva 
idoneïtat i cubicación de cada jaciment.

Els assajos hauran d'estar realitzats d'acord amb les següents Normes:

• Granulometria (NLT-150/72)

• Límit líquid (NLT-105/72)

• Límit plàstic (NLT-106/72)

• Equivalent de sorra (NLT-113/72)

• Proctor modificat (NLT-108/72)

• Los Angeles (NLT-149/72)

• Estabilitat als sulfats sòdic o magnésico (NLT-158/72)

Durant l'execució

Per cada cinc-cents metres cúbics (500 m3) o fracció de material, seran exigibles:

• Granulométrico (NLT-150/72)

• Límit líquid (NLT-105/72)

• Límit plàstic (NLT-106/72)

• Proctor modificat (NLT-108/72)

Per  cada  mil  metres  quadrats  (1.000  m2)  o  fracció  de  capa  col·locada,  seran 
exigibles:

• Contingut d'humitat (NLT-103/72)

• Densitat in situ (NLT-109/72)

• C.B.R. (tres punts) (NLT-111/72)

2.500.5 MESURAMENT I ABONAMENT 

Els ferms s'abonaran per aplicació del corresponent preu del Quadre de Preus nº1 
a m3 de base de zahorra natural,  mesurats segons les seccions assenyalades en els 
Plànols o Replanteig.

119



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

ARTICLE 2.501 TOT-Ú ARTIFICIAL

2.501.1 DEFINICIÓ

La zahorra artificial és una barreja d'àrids, total o parcialment picats, en la qual la 
granulometria del conjunt d'elements que la componen és de tipus continu.

2.501.2 MATERIALS

2.501.2.1 Procedència i característiques generals

La procedència dels àrids a emprar per a la barreja serà la indicada en l'article 
501.2.1 del PG-3.

Les característiques generals, composició granulométrica, qualitat i plasticitat dels 
materials seran les especificades en els articles 501.2.1, 501.2.2, 501.2.3 i 501.2.4 del  
PG-3.

2.501.2.2 Control de Qualitat

Abans de l'execució

El  Contractista  proposarà  a  la  Direcció  d'Obra  per  a  la  seva  aprovació,  la 
localització de jaciments, acompanyant quantitat suficient d'assajos per demostrar la seva 
idoneïtat i cubicación de cada jaciment.

Els assajos hauran d'estar realitzats d'acord amb les següents Normes:

• Granulometria (NLT-150/72)

• Límit líquid (NLT-105/72)

• Límit plàstic (NLT-106/72)

• Equivalent de sorra (NLT-113/72)

• Los Angeles (NLT-149/72)

• Estabilitat als sulfats sòdic o magnésico (NLT-158/72)

Durant l'execució

Per cada cinc-cents metres cúbics (500 m3) o fracció de material, seran exigibles:

• (1) Granulométrico (NLT-150/72)
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• (1) Límit líquid (NLT-105/72)

• (1) Límit plàstic (NLT-106/72)

• (2) Equivalents de sorra (NLT-113/72)

Per  cada  mil  metres  quadrats  (1.000  m2)  o  fracció  de  capa  col·locada,  seran 
exigibles:

• (1) Contingut d'humitat (NLT-103/72)

• (1) Densitat in situ (NLT-109/72)

• (1) C.B.R. (tres punts) (NLT-111/72)

2.501.3 EXECUCIÓ

Se seguiran les especificacions dels articles 501.3 a 501.5 del PG-3 per zahorras 
artificials.

2.501.4 MEDICION I ABONAMENT 

S'abonaran per aplicació del corresponent preu del Quadre de Preu nº 1 a m3 de 
base de zahorra artificial, mesurats segons les seccions assenyalades en els Plànols o 
Replanteig.

ARTICLE 2.502 REGS DE IMPRIMACIÓN 

2.502.1 DEFINICIÓ

Es defineix com a reg de imprimación l'aplicació d'un ligante bituminoso sobre una 
capa no bituminosa, prèviament a l'extensió sobre aquesta d'una capa bituminosa. 

La seva execució inclou les operacions següents:

• Preparació de la superfície existent

• Aplicació del ligante bituminoso

• Eventual extensió d'un àrid de cobertura

2.502.2 MATERIALS

S'empraran  emulsions  asfàltiques  tipus  ECI.  L'àrid  de  cobertura  a  emprar 
eventualment en regs de imprimación serà una sorra natural o procedent de machaqueo o 

121



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

una barreja d'ambdues.

La totalitat de l'àrid haurà de passar pel tamís UNE 5, estarà exempt de terrossos 
d'argila, matèria vegetal, marga o altres matèries estranyes. El seu equivalent en sorra 
haurà de ser superior a quaranta (40), segons norma NLT 113/72. 

A l'efecte  de  dosatge  es  proposa  un  quilogram per  metre  quadrat  (1,0  Kg/m²) 
d'emulsió, i quatre litres per metre quadrat (4 l/m²) per a l'àrid de cobertura.

2.502.2.1 Característiques

L'àrid  empleat  per  a  regs  de  imprimación  haurà  d'ajustar-se  a  les  condicions 
establertes en l'article 530.2.2 del PG-3

2.502.2.2 Control de Qualitat

El control de qualitat dels aridos es regirà pels criteris recollits en l'apartat “Control 
de Qualitat” corresponent a “Aridos en tractaments superficials” del present Plec, en la 
mesura en què siguin aplicables.

Durant l'execució seran exigibles, per cada deu tones de ligante (10 t):

• (1)Destil·lació (NLT-134/85)

• (1)Viscositat (NLT-133/85)

• (1)Penetració (NLT-124/84)

L'import dels assajos serà per compte del Contractista.

2.502.3 EXECUCIÓ

Es realitzarà segons les directrius de l'Article 530.5 del PG-3 i amb les limitacions 
de l'Article 530.6 del mateix Plec, emprant una maquinària que compleixi les condicions 
de l'Article 530.4 del PG-3.

Abans de procedir a l'aplicació del  ligante hidrocarbonado, s'eliminarà el  reg de 
guarit i es netejarà la superfície a imprimar de pols, brutícia, materials solts o perjudicials i  
es regarà amb aigua lleugerament, sense saturar-la. L'extensió de l'àrid de cobertura es 
realitzarà per ordre del Director de les obres, quan calgui fer circular vehicles sobre la 
imprimación,  o  quan  s'observi  que  ha  quedat  part  d'ella  sense  absorbir.  El  reg 
d'imprecació es podrà aplicar només quan la temperatura ambienti a l'ombra sigui superior 
a deu graus centígrads (10º) i no existeixi fundat temor de precipitacions atmosfèriques.

2.502.5 MESURAMENT I ABONAMENT 

S'abonaran per aplicació del corresponent preu del Quadre de Preu nº 1 a m2 de 
reg de imprimación segons les seccions assenyalades en els Plànols o Replanteig.
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ARTICLE 2.503 BARREGES BITUMINOSAS EN CALENTA

2.503.1 DEFINICIÓ

Es defineix com a barreja bituminosa en calenta la combinació d'àrids i un ligante 
bituminoso per realitzar la qual cal escalfar prèviament els àrids i el ligante. La barreja  
s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l'ambient.

2.503.2 MATERIALS

2.503.2.1 Ligantes bituminosos

Les característiques del ligante bituminoso seran les recollides en l'article 542.2.1 
del PG-3.

2.503.2.2 Aridos en barreges bituminosas en calenta

La definició i propietats dels àrids empleats per a barreges bituminosas en calenta 
s'ajustaran al prescrit en l'article 542.2.2 del PG-3.

2.503.2.3 Control de qualitat

Abans de l'execució

El  Contractista  proposarà  a  la  Direcció  d'Obra  per  a  la  seva  aprovació,  la 
localització de jaciments, acompanyant quantitat suficient d'assajos per demostrar la seva 
idoneïtat i cubicación de cada jaciment.

Els assajos hauran d'estar realitzats d'acord amb les següents Normes:

Aridos gruixut i fi

• Granulometria (NLT-150/72)

• Adhesividad àrid gruix (NLT-166/76)(NLT-162/84)

• Adhesividad àrid fi (NLT-162/84)(NLT-355/74)

• Equivalent de sorra (NLT-113/72)

• Los Angeles (NLT-149/72)

• Estabilitat als sulfats sòdic o magnésico (NLT-158/72)

• Coeficient de poliment accelerat (NLT-174/72)(NLT-175/73)
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• Indice de lajas (NLT-354/74)

Filler

• Coeficient de emulsibilidad (NLT-180/74)

• Densitat aparent per sedimentació en tolueno (NLT-176/74)

Durant l'execució

Seran exigibles:

• Aridos

• Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció:

• (1) Granulometria (NLT-150/72)

• (1) Equivalent de sorra (NLT-113/72)

Betunes asfàltics

• Per cada deu tones (10 t) o fracció:

• (1) Penetració (NLT-124/84)

• (1) Solubilitat en tricloretileno (NLT-130/84)

Barreja bituminosa

Per cada hora de treball:

• Determinació  de  la  temperatura  dels  àrids  i  del  ligante  a  l'entrada  del 
mesclador.

• Determinació de la temperatura de la barreja a la sortida del mesclador.

Per cada unitat de transport:

• Determinació de la temperatura de la barreja en descarregar l'obra.

Per cada 200 t a la sortida de la planta o per cada jornada de treball:

• (1) Granulométrico (NLT-165/76)

• (1) Proporció de ligante (NLT-164/76)
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• (1) Immersió-compressió (NLT-162/84)

• (1) Marshall (NLT-159/73)

Per cada set-centes tones (700 t) esteses o per cada jornada de treball:

• (1) Granulométrico (NLT-165/76)

• (1) Proporció de ligante (NLT-164/76)

• (1) Marshall (NLT-159/73)

2.503.3 EXECUCIÓ

La seva execució inclou les operacions següents:

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

• Preparació de la superfície que va a rebre la barreja.

• Fabricació de la barreja d'acord amb la fórmula de treball proposada.

• Transport de la barreja al lloc d'ocupació.

• Extensió i compactació de la barreja.

Els equips i instal·lacions emprats compliran amb l'Article 542.4 del PG-3.

Per  a  l'execució  se  seguirà  l'exposat  en  els  Article  542.5  a  542.7,  amb  les 
limitacions de l'Article 542.8 del PG-3.

2.503.4 MESURAMENT I ABONAMENT

El volum teòric del paviment calculat segons l'espessor que figura en el Document 
número Dos (2), Plànols, es multiplicarà per la densitat real de la barreja bituminosa en 
calenta, col·locada en obra, deduïda aquesta densitat mitjançant provetes preses en la 
pròpia obra, en aquelles zones que estimi convenient el Director, abonant-se les tones (t)  
resultants als preus que figuren en els Quadre de Preus.

També‚ es podran mesurar per pesada directa del material sobre camions.

ARTICLE 2.504 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

2.504.1 MATERIALS
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Els  materials  s'ajustaran  a  les  característiques  enunciades  en  els  apartats 
corresponents d'aquest Plec.

2.504.2 EXECUCIÓ

Sempre que la marxa de l'obra ho permeti, l'estesa de la capa de morter per formar 
part del paviment, es farà agafant en fresc el formigó de la solera o estructura sobre la  
qual aquell vagi. 

En un altre cas, abans de tendir la capa de morter, es netejarà amb raspall de ferro 
i  es  rentarà  concienzudamente  la  solera  o  estructura  per  evitar  que  entre  ambdues 
masses quedi pols, grassa o elements que impedeixin la seva perfecta unió.

L'espessor de la capa serà el que indiqui els plànols sempre superior a dos (2)  
centímetres. 

Quan l'estat d'enduriment ho requereixi, es procedirà al brunyit, i acabat aquest i  
amb la pasta encara tova es farà el raspat i passat de corró cuidant de mantenir la massa 
mullada, fins que hagi endurit prou. 

2.504.3 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats realment executats al preu que figura 
en els Quadres de Preus.

ARTICLE 2.505 VORERES DE RAJOLES

2.505.1 MATERIALS

En  voreres  i  zones  de  pas  no  sotmeses  al  trànsit  de  vehicles  automotores 
s'emprarà el paviment de rajoles hidràuliques que compliran les condicions establertes en 
el PG-3/75 en el seu article 220 per a rajoles de classe primera.

Les rajoles s'ajustaran a les carecterísticas recollides en el corresponent article del 
present Plec.

El control de qualitat es durà a terme de la següent forma:

Per cada 500 m2 es realitzaran els següents assajos:

• (1) absorció d'aigua segons UNE 7008.

• (1) helacidad segons UNE 7023.

• (1) resistència al desgast segons UNE 7015.
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• (1) resistència a la flexió segons UNE 7034.

2.505.2 EXECUCIÓ

Les rajoles o baldosines, se saturaran bé d'aigua, a l'efecte de la qual hauran de 
tenir-se submergits en aigua una (1) hora abans de la seva col·locació s'assentaran sobre 
un tendel de morter abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada, cuidant que el 
material d'agarri formi superfície de seient i rebut del soldat i que les rajoles quedin amb 
les seves cares verticals de gom a gom. 

Acabada  la  col·locació  de  les  rajoles  se'ls  enlechará  amb  lechada  de  ciment 
Portland  fins  que  ompli  perfectament  les  juntes,  repetint-se  aquesta  operació  a  les 
quaranta-vuit (48) hores de la seva col·locació, a fi d'assegurar la impermeabilidad de les 
juntes.

2.505.3 MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonarà  per  metres  quadrats  realment  executats  al  preu  que  figura  en  els 
Quadres de Preus.

ARTICLE 2.506 VORADES

2.506.1 DEFINICIÓ

Es  defineixen  com  a  vorades  les  peces  de  pedra  o  elements  prefabricats  de 
formigó col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que 
delimita la superfície de la calçada, la d'una vorera o la d'una andana.

2.506.2 MATERIALS

Les vorades prefabricades de formigó, s'executaran amb formigons de tipus H-20 o 
superior, fabricats amb àrids procedents de machaqueo, la grandària màxima dels quals 
serà de vint mil·límetres (20 mm), i ciment Portland (I).

2.506.2.1 Forma i dimensions

La forma i dimensions de les vorades de formigó seran les assenyalades en els 
Plànols.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la dels rectes, i la  
seva directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu que vagin a ser col·locats.

La longitud mínima de les peces rectes serà d'un metre (1 m) i la de les peces 
corbes l'adequada per adaptar-les a l'obra.

S'admetrà  una  tolerància  en  les  dimensions  de  la  secció  transversal,  de  deu 
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mil·límetres (± 10 mm).

2.506.2.2 Característiques mecàniques

• Pes específic net: No serà inferior a dos mil tres-cents quilograms per metre 
cúbic (2.300 Kg/m3).

• Càrrega  de  Trencament  (Compressió):  Major  o  igual  que  dos-cents 
quilograms per centímetre quadrat (> 200 Kg/cm2).

• Tensió de trencament (Flexotracción): No serà inferior a seixanta quilograms 
per centímetre quadrat (> 60 Kg/cm2).

• Absorció d'aigua: Màxima, 6% en pes

• Heladicidad: inert a + 20º C.

2.506.3 EXECUCIÓ

Les  vorades  es  col·locaran  perfectament  alineats  i  en  forma  que  la  seva  cara 
superior estigui a la rasant prevista. 

S'assentarà  sobre  un  fonament  de  formigó  del  dosatge  i  dimensions  que 
s'assenyali en el Projecte, havent d'executar-se en aquest fonament al mateix temps la 
part inferior i la que queda adossada a la cara exterior de la vorada.

En general compliran tot l'especificat sobre aquest tema en el corresponent capítol 
del PG-3.

2.506.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesurarà per metre lineal i  s'abonarà al  preu que figura en els Quadres de 
Preus.

Es considera inclòs en el  preu del  morter  corresponent  d'agarri  i  rejuntado i  la 
fonamentació. 
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PART 6 - ELEMENTS ESTRUCTURALS

ARTICLE 2.600 ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT

2.600.1 MATERIALS

Els  materials  s'ajustaran  a  les  característiques  enunciades  en  els  apartats 
corresponents d'aquest Plec.

2.600.2 EXECUCIÓ

2.600.2.1 Barres aïllades

Definició

Es defineixen com a armadures a emprar en formigó armat el conjunt de barres 
d'acer que es col·loquen a l'interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir 
els esforços al fet que està sotmès.

Col·locació

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, grassa i òxid no 
adherent.

Les barres es fixaran convenientment de manera que conservin la seva posició 
relativa d'acord amb les indicacions dels plànols durant l'abocament i  compactació del 
formigó, sent preceptiu l'ocupació de separadors que mantinguin les barres principals i els 
estreps amb els  recobriments  mínims exigits  per  la  EHE i  els  apartats  corresponents 
d'aquest Plec.

Aquestes  precaucions  hauran  d'extremar-se  amb  els  cèrcols  dels  suports  i 
armadures del trasdós de plaques, lloses o volades, per evitar el seu descens.

Les restants condicions de l'execució d'aquest unitat d'obra seran les indicades en 
la mateixa Instrucció EHE. Especialment, els solapes de les armadures hauran de ser els 
assenyalats en la citada Instrucció, fins i tot en cas de contradicció amb l'indicat en els 
Plànols de Projecte.

Abans de començar les operacions de hormigonado, el Contractista haurà d'obtenir 
de la Direcció d'Obra, l'aprovació de les armadures col·locades.

2.600.2.2 Malles electrosoldadas

Definició
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Es defineixen com a malles electrosoldadas als panells rectangulars formats per 
barres corrugadas, soldades a màquina entre si, i disposades a distàncies regulars.

Col·locació

Les malles electrosoldadas es col·locaran netes, exemptes de tota brutícia, grassa i  
òxid no adherent.  Es disposaran d'acord amb les indicacions dels Plànols i  es fixaran 
entre si mitjançant les oportunes subjeccions, mantenint-se mitjançant peces adequades 
la distància a l'encofrat,  de manera que quedi  impedit  tot  moviment de les armadures 
durant  l'abocament i  compactació del  formigó permetent a aquest embolicar-les sense 
deixar coqueras.

Abans de començar les operacions de hormigonado el Contractista haurà d'obtenir  
de la Direcció d'Obra, l'aprovació de les malles electrosoldadas col·locades.

Les toleràncies seran les mateixes que per a les barres aïllades.

2.600.3 MESURAMENT I ABONAMENT

2.600.3.1 Barres aïllades

Les armadures d'acer emprades en formigó armat s'abonaran pel seu pes teòric en 
quilograms (Kg), aplicant per a cada tipus d'acer els preus unitaris corresponents a les  
longituds teòriques deduïdes dels plànols. No s'abonaran més solapes que els indicats en 
els plànols o en barres de més de dotze metres (12 m) de longitud.

L'abonament dels minvaments, despuntis, separadors, suports, filferro de lligar, etc 
es considerarà inclòs en el quilogram (Kg) d'armadura.

En pous de registre no s'abonarà com en trobar-se inclòs en el preu d'unitat de pou 
i metre lineal de suplement.

No serà d'abonament l'excés d'obra que per la seva conveniència, errors o altres 
causes executi el Contractista.

2.600.3.2 Malles electrosoldadas

Les malles electrosoldadas empleades en formigó armat s'abonaran pel seu pes 
teòric  en  quilograms  (Kg),  deduït  dels  Plànols.  No  s'abonaran  més  solapes  que  els 
imprescindibles i les seves dimensions seran les indicades en els plànols.

No s'abonaran dels minvaments, despuntis, separadors, suports, filferro de lligar,  
etc., ja que es consideren inclosos en el quilogram (Kg) de malla.

ARTICLE 2.601 FORMIGONS
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2.601.1 DEFINICIÓ

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

2.601.2 MATERIALS

2.601.2.1 Clasificacion i caracteristicas

Els formigons a utilitzar responen a la següent nomenclatura:

T-R / C / T / A

On T és un indicatiu que serà HA per al formigó armat, HM per al formigó en massa 
i HP per al pretesat, R és la resistència característica a especificada a compressió del 
formigó a 28 dies, expressada en N/mm2, C és la lletra inicial del tipus de consistència  
(art. 30.6 de la EHE), T és la grandària màxima de l'àrid en mil·límetres i A és l'ambient al  
que es troba sotmès el formigó.

El formigó, a més de complir les característiques de resistència mecànica exigides, 
haurà de satisfer els requisits de durabilitat (contingut de ciment i  relació aigua/ciment 
màxima) corresponents a l'element estructural ressenyats en l'article 37.3 de la EHE.

2.601.2.2 Dosatge

Per a l'estudi dels dosatges de les diferents classes de formigó, el  Contractista 
haurà de realitzar pel seu compte i amb una antelació suficient a la utilització en obra del  
formigó que es tracti, totes les proves necessàries, de manera que s'aconsegueixin 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  gruix  s'obtindran  per  dosatge  d'àrids  de  les 
grandàries especificades, proposta pel Contractista i aprovada per la Direcció d'Obra.

Els dosatges obtinguts i aprovades per la Direcció d'Obra a la vista dels resultats 
dels assajos efectuats, únicament podran ser modificades pel que fa a la quantitat d'aigua, 
en funció de la humitat dels àrids.

En el formigó guarit al vapor el contingut d'ió clor no podrà superar el 0,1% del pes 
de ciment. Per a la resta dels formigons que conté acer embegut, aquest percentatge no 
superarà els següents valors:

• Formigó amb ciment Portland: 0,35

• Formigó amb ciment resistent als sulfats: 0,2
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• Formigó amb ciment supersulfatado: 0,2

No s'emprarà clorur càlcic com a additiu ni cap altre element que ho contingui en la 
fabricació de formigó armat, o de formigó que contingui elements metàl·lics embeguts.

2.601.2.3 Resistència

La resistència dels formigons s'ajustarà a l'especificada en els altres documents, i 
especialment en els Plànols del projecte per a cada cas.

Per comprovar que amb els dosatges proposats s'aconsegueixen les resistències 
previstes s'actuarà de la següent forma:

Per a cada dosatge es fabricaran, almenys, quatre (4) sèries de pastades, prenent 
dues  (2)  provetes  de  cada  sèrie.  S'operarà  d'acord  amb  els  mètodes  d'assaig  UNE 
83300:84, UNE 83301:91, UNE 83303:84 i UNE 83304:84. Dels valors així obtinguts es 
deduirà  el  valor  de  la  resistència  mitjana  en  el  laboratori  fcm,  que  haurà  de  complir 
l'expressió:

fck< fcm (1-1.64 · d)

Sent  d  el  coeficient  de  variació  de  la  distribució  gaussiana  de  la  resistència,  
dependent de les condicions d'execució i fck el valor de la resistència de projecte En cas 
de desconèixer el valor de d, a títol informatiu pot suposar-se:

fcm = fck + 8 (N/mm2)

En el cas que no s'aconseguís el valor fcm es procediria a variar el dosatge i es 
comprovaria de nou d'igual manera fins que aquest valor anés aconseguit.

2.601.2.4 Consistència

La  consistència  dels  formigons  emprats  en  els  diferents  elements,  excepte 
modificació expressa per part de la Direcció d'Obra, s'ajustarà a l'expressat en l'Article  
30.6 de la EHE.

2.601.2.5 Recobriment d'armadures

S'estarà al que diu l'article 37 de la Instrucció EHE, les recomanacions de la qual se 
seguiran. A efectes indicatius, els formigons sotmesos a ambients Qb i  Qc tindran un 
recobriment mínim de 50 mm.

2.601.2.6 Formigons preparats en planta

Els formigons preparats en Planta s'ajustaran a la Instrucció EHE en el seu article 
69.2.

S'haurà de demostrar a la Direcció d'Obra que el subministrador realitza el control 
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de qualitat exigit amb els mitjans adequats per a això. El subministrador del formigó haurà 
de lliurar cada càrrega acompanyada d'una fulla de subministrament (albarà) en la qual  
figurin, com a mínim, les dades següents:

• Nom de la central de formigó preparat

• Data de lliurament

• Nomeni del utilizador

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

◦ Quantitat i tipus de ciment

◦ Grandària màxima de l'àrid

◦ Resistència característica a compressió

◦ Classe i marca d'additiu si ho conté

• Lloc i tall de destinació

• Quantitat de formigó que compon la carrega

• Hora en què va ser carregat el camió

• Hora límit d'ús per al formigó

2.601.2.7 Control de Qualitat

La presa de mostres es realitzarà segons UNE83300:4

Resistència del formigó

Assajos característics

Per a cadascun dels tipus de formigó utilitzat en les obres es realitzaran, abans del  
començament del hormigonado, els assajos característics especificats per la Instrucció 
EHE, article 87.

Assajos de control

Es realitzarà un control  estadístic de cada tipus dels formigons emprats segons 
l'especificat per la Instrucció EHE, article 88 per a la modalitat 3.

El Contractista per mitjà del seu departament de Control de Qualitat procedirà a la 
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presa de provetes i a la seva adequada protecció marcant-les para el seu control.

El trencament de provetes es farà en un laboratori oficial acceptat per la Direcció 
d'Obra estant el Contractista obligat a transportar-les al mateix abans dels set (7) dies a  
partir de la seva confecció.

Totes les despeses produïdes per l'elaboració, transport, trencament, etc, seran a 
compte del Contractista.

Si  el  Contractista  desitja  que  el  trencament  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.

Els  assajos  es  realitzaran sobre  provetes  fabricades ,  conservades i  trencades 
segons UNE83300:84; 83301:91; 83303:84 i 83304. El punt de presa de la mostra serà a 
la sortida de la hormigonera i en cas d'usar bombament, a la sortida de la mànega.

Les provetes es numeraran marcant sobre la superfície amb pintura indeleble, a 
més de les dates de confecció i trencament, lletres i nombres d'identificació. la Direcció 
d'Obra, al començament dels treballs, definirà, d'acord amb les característiques de l'obra, 
la nomenclatura a emprar en cada cas.

La  quantitat  mínima  de  provetes  a  modelar  per  cada  sèrie  per  a  l'assaig  de 
resistència a la compressió serà de sis (6), a fi de trencar una parella als set (7) dies i  
quatre  (4)  als  vint-i-vuit  (28)  dies.  Hauran  de  modelar-se  addicionalment  les  que  es 
requereixin  com a testimonis en reserva i  les que es destinin a guarit  d'obra, segons 
determini la Direcció d'Obra.

Si  una proveta utilitzada en els assajos hagués estat incorrectament modelada, 
guarida o assajada el seu resultat serà descartat i substituït pel de la proveta de reserva,  
si la hi hagués. En el cas contrari la Direcció d'Obra decidirà si les provetes restants han 
de ser identificades com a resultat global de la sèrie o la mateixa ha de ser eliminada.

Els límits màxims per a l'establiment dels lots de control es rán els indicats en la 
taula 88.4.a de la EHE. No obstant l'anterior, aquests límits podran ser modificats per la  
Direcció d'Obra, en funció de la qualitat i risc de l'obra hormigonada.

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

Si els assajos sobre provetes guarides en laboratori resulten inferiors al noranta 
(90) per cent de la resistència característica i/o els efectuats sobre provetes guarides en 
les  mateixes  condicions  d'obra  incompleixen  les  condicions  d'acceptabilitat  per  a 
formigons de vint-i-vuit  (28) dies d'edat,  s'efectuaran assajos d'informació d'acord amb 
l'Article 89 de la EHE.
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En cas que la  resistència característica a vint-i-vuit  (28)  dies resultés inferior  a 
l'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-ho acceptable,  però abonable  a preu inferior  a  l'establert  en  el  Quadre de 
Preus per a la unitat que es tracta.

Consistència del formigó

La determinació de la consistència del formigó s'efectuarà segons UNE 83313:90 
amb la freqüència més intensa de les següents, en cada tall:

• Quatre (4) vegades al dia, una d'elles en la primera barreja de cada dia.

• Una vegada cada vint (20) metres cúbics o fracció.

Durabilitat

Es durà a terme el control d'acord amb l'article 85 de la EHE.

2.601.3 EXECUCIÓ 

L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou, entre unes altres, les 
operacions següents:

2.601.3.1 Dosatge i fabricació del formigó

Haurà de complir-se el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE, i quant 
a la fabricació i subministrament de formigó preparat serà aplicable l'article 69 d'aquesta 
Instrucció.

2.601.3.2 Transport del formigó

Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats perquè les masses 
arribin  al  lloc  de  la  seva  col·locació  sense  experimentar  variació  sensible  de  les 
característiques que posseïen recentment pastades; és a dir sense presentar disgregació,  
intrusió  de  cossos  estranys,  canvis  apreciables  en  el  contingut  de  l'aigua,  etc. 
Especialment es cuidarà que les masses no arribin a assecar-se tant que s'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 conglomerante.

2.601.3.3 Preparació del tall

Abans d'abocar el  formigó fresc, sobre la roca de fonament o sobre la tongada 
inferior de formigó endurit, es netejaran les superfícies i s'eliminaran els tolls d'aigua que 
hagin quedat.
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Prèviament al hormigonado d'un tall, la Direcció d'Obra, podrà comprovar la qualitat  
dels encofrats podent ordenar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no tenen la 
suficient qualitat de terminació 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  aquesta  embolicar-les  sense  deixar  coqueras.  Aquestes  precaucions 
hauran  d'extremar-se  amb  els  cèrcols  dels  suports  i  armadures  de  plaques,  lloses  o 
volades, per evitar el seu descens. Es comprovaran igualment la situació de les juntes 
d'estanqueïtat i dilatació, ancoratges, caixetins, plaques ancorades, pasamuros, etc.

Aquestes  comprovacions  no  disminueixen  en  gens  la  responsabilitat  del 
Contractista quant a la qualitat de l'obra resultant.

Prèviament a la col·locació, en sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny 
amb una capa de formigó HM-20 de deu centímetres (0,10 m) d'espessor mínim per a 
neteja i igualació, i es cuidarà d'evitar que caigui terra sobre ella, o durant el subsegüent  
hormigonado.

Per iniciar el  hormigonado d'un tall  se saturarà d'aigua la capa superficial  de la 
tongada anterior i es mantindran humits els encofrats.

2.601.3.4 Posada en obra del formigó

Serà aplicable l'apartat 601.8 del PG-3.

El Contractista proposarà al Director d'Obra un pla amb els sistemes de transport,  
abocament i personal que vagi a emprar en cada tall, per a la seva aprovació.

2.601.3.5 Compactació del formigó

Excepte en casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per 
vibració, de manera tal que s'eliminin els buits i possibles coqueras, 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 segregació.

El  procés de compactació haurà de perllongar-se fins que refluya la pasta a la 
superfície.

La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar no haurà de ser inferior a 
sis  mil  (6.000)  cicles  per  minut.  Aquests  aparells  han  de  submergir-se  ràpida  i 
profundament en la massa, cuidant de retirar l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. En 
el  hormigonado per  tongadas,  s'introduirà  el  vibrador  vertical  i  lentament  i  a  velocitat  
constant  fins  que  la  punta  penetri  en  la  capa  subjacent,  procurant  mantenir  l'aparell  
vertical o lleugerament inclinat.

En  el  cas  que  s'emprin  vibradors  de  superfície,  la  freqüència  de  treball  dels 

136



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

mateixos serà superior a tres mil (3.000) cicles per minut.

Els  valors  òptims,  tant  de  la  durada  del  vibrat  com  de  la  distància  entre  els 
successius  punts  d'immersió,  depenen de la  consistència  de  la  massa,  de  la  forma i 
dimensions de la peça i del tipus de vibrador utilitzat, no sent possible, per tant, establir  
xifres de validesa general. La distància entre punts d'immersió ha de ser l'adequada per 
produir en tota la superfície de la massa vibrada, una humectación brillant, sent preferible 
vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs punts més prolongadamente.

El  Contractista proposarà dins del  pla de hormigonado de cada tall  els mitjans, 
nombre de vibradors i característiques dels mateixos sent obligatori tenir en el mateix tall  
altre de recanvi.

Si  s'avaria  un  dels  vibradors  emprats  i  no  es  pot  substituir  immediatament,  es 
reduirà el ritme de hormigonado, o el Contractista procedirà a una compactació per aplicat 
amb barra, suficient per acabar l'element que s'està hormigonando, no podent-se iniciar el 
hormigonado d'altres elements mentre no hagin reparat o substituït els vibradors avariats.

En cas de parada imprevista de la suficient durada com perquè el formigó hagi 
endurit,  la  superfície  de contacte serà tractada de forma anàloga a la  d'una junta de 
construcció.

2.601.3.6 Juntes

Juntes de contracció o de dilatació

En els plànols del Projecte, s'indica com han de realitzar-se les juntes de contracció 
en el formigó i la forma i tipus de l'element d'impermeabilització a emprar si escau.

Els paraments de les juntes de contracció seran plans o amb rediente la forma dels 
quals i dimensions s'indicaran en els plànols d'execució o en defecte d'això, amb les quals  
ordeni la Direcció d'Obra. La superfície o superfícies de la junta corresponent al formigó 
col·locat en primer lloc, es repassarà amb l'objecte d'eliminar les rebabas sortints i restes 
d'elements de subjecció d'encofrats.

La impermeabilització de les juntes de contracció es realitzarà per mitjà de cintes 
elàstiques  havent  d'assegurar-se  la  perfecta  col·locació  d'aquesta,  el  seu  centrat  i 
alineació. Per a això es col·locarà la cinta travessant l'encofrat del parament de la junta, o 
bé, en cas de presentar-se la cinta doblegada en angle recte sobre l'encofrat del formigó 
executat en primer lloc, el nucli i ala doblegada de la cinta haurà d'allotjar-se en una caixa 
efectuada en l'encofrat, de la profunditat convenient. L'entroncament o soldadura tèrmica 
de la cinta,  s'executarà de manera que es garanteixi  una continuïtat  de les propietats 
mecàniques del material i de la forma geomètrica que asseguri la seva impermeabilidad. 
Excepte indicació contrària en els plànols d'execució, la separació mínima d'aquesta cinta 
al parament serà de quinze centímetres (15 cm).

No es permetrà trepar les cintes d'impermeabilització.
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Durant  el  hormigonado de les zones immediates als paraments de les juntes,  i  
especialment  al  voltant  dels  dispositius  de  tapajuntes  es  cuidarà  la  convenient 
compactació  del  formigó,  emprant  si  calgués  vibradors  de  menor  grandària  que  els 
empleats en la resta del tall, per garantir la bona qualitat del formigó i evitar la deterioració  
o desplaçament de dites dispositives.

Juntes de construcció

La disposició i forma en què 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 construcció que estimi necessàries per a una correcta 
execució, amb antelació mínima de 15 dies a la data en què es prevegin realitzar els 
treballs.

Es  prendran  les  precaucions  necessàries  per  aconseguir  que  les  juntes  de 
construcció i  de tongadas quedin normals als paraments en les proximitats  d'aquests.  
S'evitarà en tot moment la formació de zones amb forma de ganivet en cadascuna de les 
tongadas de hormigonado.

Una vegada començat el hormigonado 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.

Les juntes de hormigonado no previstes en els plànols, se situaran en Direcció el  
més normal possible a la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys  
perjudicial,  allunyant-les,  amb aquesta fi,  de les zones en les quals l'armadura estigui  
sotmesa a fortes traccions. Si el plànol d'una 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  hormigonado,  no  previstes  en  els  Plànols,  
s'ajustarà a l'establert en l'article 71 de la Instrucció EHE i el seu comentari.

Excepte prescripció en contra en els Plànols de Projecte, abans de reprendre el 
hormigonado es netejarà la junta de tota brutícia o àrid que hagi quedat solt i es retirarà la 
capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert. Per a això es podrà utilitzar un 
doll de sorra o raspall de filferro, segons que el formigó es trobi més o menys endurit,  
podent emprar-se també, en aquest últim cas, un doll d'aigua i aire. Expressament es 
prohibe l'ocupació de productes corrosius en la neteja de juntes.

Realitzada l'operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar 
a entollar-la, abans d'abocar de nou el formigó. Quan el formigó es transporti fins al tall en 
camions hormigonera,  no es podrà abocar  en la junta el  primer formigó que s'extreu, 
havent d'apartar-se aquest per al seu ús posterior.
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Es prohibe hormigonar directament o contra superfícies de formigó que hagin sofert  
els  efectes  de les  gelades.  En aquest  cas,  hauran d'eliminar-se  prèviament  les  parts 
danyades pel gel.

En cap cas es posaran en contacte  formigons fabricats  amb diferents  tipus  de 
ciment que siguin incompatibles entre si.

No s'admetran suspensions de hormigonado 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.

2.601.3.7 Guarit de formigó

Durant  el  primer  període  d'enduriment,  se  sotmetrà  al  formigó  a  un  procés  de 
guarit,  que es perllongarà al  llarg d'un termini,  segons el tipus de ciment utilitzat i  les 
condicions climatològiques.

Com a norma general, es perllongarà el procés de guarit durant set (7) dies, havent 
d'augmentar-se aquest termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment lent o en ambients 
secs i calorosos. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte amb aigües 
o filtracions salines, alcalines o sulfatadas, el termini serà de dos (2) setmanes.

El  guarit  podrà realitzar-se mantenint  humides les superfícies dels  elements  de 
formigó, mitjançant reg directe que no produeixi deslavado. En soleras i forjats de suficient 
superfície  s'efectuarà  un reg  per  aspersión.  L'aigua emprada en aquestes  operacions 
haurà de posseir les qualitats exigides en la Instrucció EHE.

També podrà realitzar-se el guarit  cobrint el  formigó amb sacs, palla, arpillera o 
altres  materials  anàlegs  i  mantenint-los  humits  mitjançant  regs  freqüents.  Haurà  de 
prestar-se la màxima atenció al fet que aquests materials siguin capaços de retenir la 
humitat i estiguin exempts de sals solubles, matèria orgànica (restes de sucre en els sacs, 
palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, dissoltes i arrossegades per l'aigua 
de guarit, puguin alterar l'enduriment i primer enduriment de la superfície de formigó.

Queda totalment prohibit efectuar el guarit dels formigons amb aigua de mar.

El  guarit  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.

2.601.3.8 Acabat del formigó

Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin 
bon aspecte, sense defectes ni rugosidades.

Si  malgrat  totes les precaucions apareguessin defectes o coqueras,  es picarà i 
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emplenarà, prèvia aprovació del Director d'Obra, amb morter del mateix color i qualitat  
que el formigó.

En les  superfícies no encofrades l'acabat  es  realitzarà  amb el  morter  del  propi 
formigó. En cap cas es permetrà l'addició d'un altre tipus de morter i  fins i tot tampoc 
augmentar el dosatge en les masses finals del formigó.

2.601.3.9 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 hormigonados. Es recomana que en cap moment 
la seguretat de l'estructura durant l'execució 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,  haurà  de  cuidar-se  que  tals  disposicions  i  processos  siguin 
compatibles amb les hipòtesis considerades en el càlcul, especialment quant als enllaços 
(empotramientos, articulacions, suports simples, etc.).

2.601.3.10 Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques

Quan el formigó hagi d'estar sotmès a accions físiques o químiques que, per la  
seva naturalesa, puguin perjudicar a algunes qualitats de dita 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 enfront de 
les  accions físiques i  a  l'atac  químic,  sinó  també la  corrosió  que pugui  afectar  a  les  
armadures metàl·liques, havent-se de per tant, prestar especial atenció als recobriments 
de les armadures principals i estribos.en aquests casos, els formigons hauran de ser molt  
homogenis, compactes i impermeables.

El  Contractista  per  aconseguir  una  major  homogeneïtat,  compacidad, 
impermeabilidad, trabajabilidad, etc. dels formigons i morters, podrà sol·licitar, sense dret  
a abonament, de la Direcció d'Obra la utilització d'un altre tipus de ciment o d'additius 
adequats  d'acord  amb  les  prescripcions  de  la  Instrucció  EHE  o  la  realització  d'un 
tractament superficial, sent opcional per a aquesta l'autorització corresponent.

L'abonament de les addicions que poguessin ser ordenades per la Direcció d'Obra 
es farà per quilograms (Kg) realment utilitzats en la fabricació de formigons i morters, 
mesurats abans de la seva ocupació.

El tractament superficial, quan sigui ordenat per la Direcció d'Obra, s'abonarà per 
metres quadrats (m2) reals col·locats en obra.

No s'abonaran les operacions que calgui efectuar per netejar, arrebossar i reparar 
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les superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels encofrats superiors a les 
tolerades o que presentin defectes.

Així mateix, tampoc seran d'abonament aquelles operacions que calgui efectuar per 
netejar i reparar les obres en les quals s'acusin defectes.

2.601.3.11 Hormigonado en condicions climatologicas desfavorables

Hormigonado en temps plujós

En temps plujós no es podrà hormigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la 
qualitat del formigó i no es compta amb les adequades proteccions.

Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, haurà de ser 
aprovada pel Director d'Obra.

Hormigonado en temps fred

Se suspendrà  el  hormigonado quan la  temperatura  ambienti  s'aproximi  als  dos 
graus centígrads (2ºC) sobre zero.

Quan  la  temperatura  ambienti  s'aproximi  a  dos  graus  centígrads  (2ºC)  el 
Contractista prendrà les següents precaucions:

a) Es protegiran els talls recentment hormigonados amb tendals suportats per 
cavallets, col·locant sota ells les fonts de calor necessària per mantenir en qualsevol punt 
del  tall  una temperatura superior  a vuit  graus centígrads (8ºC) en un ambient  saturat 
d'humitat pel que es col·locarà el suficient nombre de cubetes amb aigua. En cap cas les 
fonts  de  calor  estaran  en  contacte  amb  el  formigó  ni  tan  properes  que  provoquin 
dessecacions locals.

b) S'establirà  una  nova  data  de  desencofrado  en  funció  de  l'enduriment 
aconseguit pel formigó.

Quan sigui necessari hormigonar amb temperatura inferior a dos graus centígrads 
(2ºC) es prendran les següents precaucions per a la fabricació de masses:

a) Es rebutjaran els àrids gelats, amb gel o gebre superficial.

b) S'escalfarà l'aigua de pastat fins a una temperatura màxima de cinquanta 
graus centígrads (50ºC) cuidant que en el dosificador no s'aconsegueixin temperatures 
superiors a quaranta graus centígrads (40ºC).

c) Es  prendran  les  mesures  necessàries  perquè  la  temperatura  del  formigó 
fresc en el moment de ser col·locat en el tall sec sigui superior a deu graus centígrads 
(10ºC).

Totes les operacions i mitjans auxiliars, etc. necessaris per a l'emplenament dels 
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requisits  indicats  en  aquest  Apartat  o  indicades  en  la  EHE  són  per  compte  del 
Contractista.

Hormigonado en temps calorós

Se seguiran les directrius de l'article 73 de la Instrucció EHE i el seu comentari.

2.601.3.12 Formigó de neteja

Prèviament a la construcció de tota obra de formigó recolzada sobre terreny, es 
recobrirà  aquest  amb  una  capa  de  formigó  de  neteja  de  deu  centímetres  (0,10  m) 
d'espessor mínim, per eliminar les irregularitats del terreny i  millorar les condicions de 
fonamentació.

Aquest formigó serà degudament anivellat i compactat amb la qualitat requerida en 
els Plànols de Projecte. S'evitarà que caigui terra o qualsevol tipus de matèria estranya 
sobre el terreny a hormigonar o al formigó abocat, durant el hormigonado.

2.601.3.13 Formigó en massa o armat en soleras

Les soleras es verterán sobre encachados de pedra o formigó de neteja els quals 
hauran de tenir el perfil teòric i la compacidad indicats en els Plànols de Projecte, amb 
toleràncies no majors d'un centímetre (1 cm), o sobre una capa de deu centímetres (10 
cm) de formigó de regularització  (formigó de neteja).  Les seves juntes seran les que 
s'expressen en els Plànols de Projecte.

Les  armadures  es  col·locaran  abans  d'abocar  el  formigó  subjectant  la  graella 
superior amb els suficients suports metàl·lics perquè no sofreixi deformació i la graella 
inferior  tindrà els separadors convenients per guardar els recobriments indicats en els  
plànols.

El formigó es vibrarà per mitjà de vibradors ja siguin d'agulla o amb regles vibrants.

La superfície d'acabat s'enrasarà per mitjà de regles metàl·liques, corregudes sobre 
rastreles també metàl·lics perfectament anivellats amb les cotes del projecte.

La tolerància de la superfície acabada no haurà de ser superior de cinc mil·límetres 
(5 mm) quan es comprova per mitjà de regles de tres metres (3,00 m) de longitud en 
qualsevol Direcció. La màxima tolerància absoluta de la superfície de la solera en tota la 
seva extensió no serà superior a un centímetre (1 cm).

2.601.3.14 Formigó en el llit de seient de la canonada

Si el pendent del col·lector és inferior al 1% o el col·lector és de diàmetre superior a 
un metre (1,00 m), o el  sòl  present en el  fons de l'excavació no és adequat per a la  
realització de bressols de material granular, es realitzaran bressols de formigó en massa o 
armat per a seient de les canonades rígides, excepte indicació contrària en els Plànols del 
Projecte.
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El formigó dels bressols serà tipus H-20, excepte definició en contra en els Plànols 
de Projecte.

La quantia de les armadures i les dimensions dels bressols estaran especificades 
en els Plànols.

Per a la instal·lació i  alineament de la canonada en planta i  alçat es recomana 
muntar la canonada sobre blocs prefabricats de formigó de les mateixes característiques 
que la resta del bressol de formigó amb la forma i superfície adequada per no danyar a la 
canonada i  al  formigó de neteja  o a la llosa de base de formigó.  en la superfície de 
contacte entre suports i el fust de la canonada s'intercalarà una tela asfàltica o un material  
compresible d'anàlogues característiques.

Una vegada en posició la canonada es prosseguirà el hormigonado fins a les cotes 
de projecte.

El bressol de formigó haurà de tenir una amplària mínima igual al diàmetre exterior 
de la canonada més 20 cm.

En els  bressols de  formigó s'hauran de preveure juntes  de les  característiques 
indicades en els plànols, en cada unió de les canonades i en qualsevol cas, la distància 
entre juntes no serà superior a 7,5 m.

Quan s'armi el bressol, l'armadura se situarà a cinc (5) centímetres de la generatriu 
inferior de la canonada i la seva qualitat serà AEH-400.

2.601.3.15 Formigó armat en estructures

Característiques generals

El hormigonado en estructures es realitzarà de forma contínua entre les juntes de 
dilatació, retracció i construcció assenyalades en els plànols.

Amb autorització  del  Director  d'Obra,  es podran establir  juntes de hormigonado 
seguint les condicions recollides en un altre Apartat d'aquest Plec.

En qualsevol cas, no es començarà el hormigonado mentre la Direcció d'Obra no 
doni la seva aprovació a les armadures, embeguts i encofrats, cotes de nivell, dimensions, 
mitjans de col·locació, protecció i personal necessari per a la seva correcta execució.

Les estructures prefabricades tindran les toleràncies marcades en els Plànols de 
Projecte.

2.601.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Els formigons es mesuraran per metres cúbics, segons les dimensions indicades en 
els Plànols.
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En el formigó de neteja es considerarà un espessor constant de deu centímetres 
(10 cm), no tenint-se en compte els sobreespesores a causa dels possibles excessos 
d'excavació.

No es descomptarà el volum que desplacin les armadures, elements d'ancoratge o 
pasamuros quan aquests siguin d'un diàmetre inferior a vint-i-cinc centímetres (25 cm), ni 
els buits de caixetins inferiors a cinquanta decímetres cúbics (50 dm3).

Els preus inclouen el subministrament dels materials i tota la maquinària, mitjans 
auxiliars  i  personal  necessari  per  a  la  fabricació,  transport,  fins  i  tot  el  bombament,  i  
posada en obra d'acord amb les condicions del present Plec o la descripció del Quadre de 
Preus.

Es  consideraran  inclosos  en  els  preus  les  operacions  que  calgui  efectuar  per 
netejar, arrebossar, abujardar i reparar les superfícies de formigó en les quals s'acusin 
irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades o que presentin defectes.

ARTICLE 2.602 MORTERS DE CIMENT

2.602.1 DEFINICIÓ

Els esquerdejats són revestiments continus realitzats amb morter de ciment,  de 
calç o mixts, en parets interiors i exteriors i en sostres interiors. També es contemplen els 
morters de ciment per recrecido en soleras.

2.602.2 MATERIALS

Compliran l'establert en els apartats corresponents d'aquest Plec.

2.602.3 EXECUCIÓ

Els  esquerdejats  s'executaran  segons  els  apartats  RPE-5  al  RPE-9,  tots  dos 
inclusivament, de la NTE. 

Els  esquerdejats  es  realitzaran  sobre  paraments  rugosos  prèviament  nets  i 
humitejats, en capes de quinze mil·límetres d'espessor màxim. Els elements estructurals 
d'acer que vagin a ser esquerdejats seran folrats prèviament amb peces ceràmiques o de 
ciment.

No seran aptes per esquerdejar les superfícies de guix o de resistència anàloga.

Quan es vagin a esquerdejar elements verticals no enjarjados es col·locarà una tela 
vertical de reforç. L'esquerdejat es tallarà en les juntes estructurals de l'edifici.

L'esquerdejat es protegirà durant l'execució de les inclemències del  temps, i  es 
mantindrà humit fins que el morter hagi forjat.
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Els  diferents  acabats  previs  al  final  de  l'enduriment  que  l'esquerdejat  admetrà 
s'executaran de la següent forma:

• Rugós: bastarà l'acabat que faci el pas de regla.

• Fratasado:  es  passarà  el  fratás  sobre  la  superfície  encara  fresca  fins  a 
aconseguir que aquesta quedi plana.

• Brunyit: s'aconseguirà una superfície llisa aplicant amb plana una pasta de 
ciment tapant porus i irregularitats.

Quan l'esquerdejat sigui maestreado, les mestres no estaran separades mes d'un 
metre.

L'anivellació de soleras i el camí de rodadura inclouen un tractament amb resina 
epoxi, que complirà les especificacions consignades en l'article corresponent del present 
plec.

Control i condicions d'acceptació i rebuig

Materials

L'acceptació serà efectiva una vegada realitzats els assajos de control de recepció 
dels  diferents  materials  que  intervenen  especificats  en  els  corresponents  apartats 
d'aquest Plec, amb el compliment de les característiques tècniques en ells exigides.

Execució

Els criteris d'acceptabilitat seran els definits en l'apartat de "Control de l'execució" 
de la Norma NTE-RPE (Paraments esquerdejats).

Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat hauran de ser retirats o,  
si escau, demolida o reparada la part d'obra afectada.

2.602.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran per metres quadrats (m2) deduïts de les dimensions consignades en 
els plànols, descomptant els buits majors de 0,50 m2.

En els preus estan inclosos tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la 
completa terminació de l'obra corresponent.

ARTICLE  2.603  ELEMENTS  PREFABRICATS  DE  FORMIGÓ  ARMAT  O 
PRETESAT

2.603.1 DEFINICIÓ
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Es defineixen com a peces especials  prefabricades de formigó pretesat  aquells 
elements constructius de formigó pretesat fabricats en instal·lacions industrials fixes i que 
es col·loquen o munten una vegada adquirida la resistència necessària. Inclou qualsevol 
element indicat en el Projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció d'Obra.

2.603.2 MATERIALS

2.603.2.1 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 iguals o millors condicions, la 
funció  encomanada  en  el  conjunt  de  l'obra  a  l'element  que  es  tracti  i  no  suposen 
increment econòmic ni de termini. L'aprovació per la Direcció d'Obra, si escau, no allibera 
al Contractista de la responsabilitat que li correspon per la justificació presentada.

En els casos en què el Contractista proposi la prefabricación d'elements que no 
estaven projectats  com a tals,  acompanyarà a la  seva proposada descripció,  plànols, 
càlculs  i  justificació  que  l'element  prefabricat  proposat  compleix,  en  iguals  o  millors 
condicions que el no prefabricat-projectat, la funció encomanada en el conjunt de l'obra a 
l'element que es tracti. Així mateix presentarà el nou pla de treballs en el qual es constata 
la reducció del termini d'execució pel que fa al previst.

L'import dels treballs en cap cas superarà el previst per al cas en què s'hagués 
realitzat segons el projectat. L'aprovació de la Direcció d'Obra, si escau, no alliberarà al 
Contractista de la responsabilitat que li correspon en aquest sentit.

Els materials a emprar en la fabricació dels elements de formigó pretesat hauran de 
ser aprovats per la Direcció d'Obra i hauran de complir les condicions establertes en la 
Instrucció de Formigó Pretesat vigent.

2.603.2.2 Expedient de fabricació

El Contractista haurà de presentar a l'aprovació de la Direcció d'Obra un expedient 
en el qual es recullin les característiques essencials dels elements a fabricar, materials a  
emprar, procés de fabricació i de guarit, detalls de la instal·lació en obra o en fàbrica, 
toleràncies i control de qualitat a realitzar durant la fabricació, proves finals dels elements 
fabricats,  precaucions durant  el  seu maneig,  transport  i  magatzematge 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, o la Direcció d'Obra indiqui, 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  assajos 
pertinents.

2.603.2.3 Encofrats
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Els  encofrats  i  els  seus  elements  d'enllaç,  compliran  totes  les  condicions  de 
resistència, indeformabilidad, estanqueïtat  i  lisura interior, perquè siguin complertes les 
toleràncies d'acabat requerides en el present Plec.

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

Els encofrats a emprar en la prefabricación seran els previstos en la construcció de 
les obres de formigó armat "in situ".

Els encofrats de fusta, s'empraran excepcionalment, excepte en els casos en què 
aquest material tingui el tractament previ necessari per assegurar el seu impermeabilidad, 
indeformabilidad, perfecte acabat de la superfície, i durabilitat. Els taulers de l'encofrat de 
fusta comuna hauran d'humitejar-se abans del hormigonado, i estar muntats de manera 
que  es  permeti  el  entumecimiento  sense  deformació.  L'ocupació  d'aquests  taulers 
requeriran l'aprovació expressa de la Direcció d'Obra.

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

2.603.2.4 Hormigonado de les peces

La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompresión.

L'ocupació  de  vibradors  estarà  subjecte  a  les  normes  sancionades  per 
l'experiència.

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

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

El hormigonado per tongadas, obliga a portar el vibrador fins que la punta entri en 
la tongada subjacent.

La  distància  entre  punts  de  vibrat  i  la  durada d'aquest  en  cada  punt  s'han de 
determinar mitjançant assajos, en cada tipus de barreja i peça. Una humectación brillant 
en tota la superfície pot indicar una compactació per vibrat suficient. És preferible utilitzar  
molts punts de vibrat breu que pocs de vibració perllongada.

El vibrat s'efectuarà amb la major precaució evitant que els vibradors toquin les 
beines. La compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d'ancoratge 
i en els angles de l'encofrat.

Si el vibrat es fa amb l'encofrat o motlle, els vibradors hauran d'estar fermament 
subjectes  i  disposats  de manera que el  seu efecte  s'estengui  uniformement  a  tota la 
massa.
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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 hormigonado no previstes en els Plànols. Abans d'iniciar 
el hormigonado d'una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar-la en la mateixa  
jornada.

2.603.2.5 Guarit

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

Quan s'emprin mètodes de guarit 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  guarit  haurà de prèviament haver-se justificat, 
davant  la  Direcció  d'Obra,  el  procés  a  seguir,  mitjançant  assajos  que  atenguin  els 
següents aspectes:

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

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

c) Màxima temperatura que ha d'aconseguir-se.

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

f)  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 guarit.

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

Totes les peces guarides al vapor hauran de tenir a més, un període addicional de 
guarit normal de quatre (4) dies.

Durant el guarit normal, es mantindran humides les superfícies del formigó, amb 
aigua que compleixi l'exigit en aquest Plec.

Quan, després d'un procés complet de guarit  amb vapor, s'hagin aconseguit les 
resistències mínimes exigides per  al  transport,  i  abans d'iniciar-se aquest,  la  Direcció 
d'Obra podrà exigir l'ocupació d'un líquid de guarit de qualitat coneguda, si al seu judici és 
necessari.
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2.603.2.6 Desencofrado, apilament i transport a obra o dins de la mateixa

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

En totes les operacions de manipulació, transport, apilament i col·locació en obra, 
els elements prefabricats no estaran sotmesos en cap punt a tensions més desfavorables 
de  les  establertes  com  a  límit  en  un  càlcul  justificatiu,  que  haurà  de  presentar  el 
Contractista amb una antelació mínima de 30 dies al 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  establertes  tenint  en  compte  l'indicat  en  el 
paràgraf anterior i clarament assenyalats en les peces, i fins i tot disposant en elles dels  
ganxos  o  ancoratges,  o  altres  dispositius,  especialment  dissenyats  per  a  aquestes 
operacions de manipulació, apilament i transport.

El Contractista, per a ús del seu personal, i a la disposició de la Direcció d'Obra, 
haurà de redactar instruccions concretes de maneig de les peces, per garantir que les 
operacions  abans  citades,  es  realitzaran  correctament.  Còpia  d'aquest  manual 
d'instruccions es lliurarà a la Direcció d'Obra per al seu estudi i aprovació si escau.

2.603.2.7 Toleràncies geomètriques

Les  toleràncies  geomètriques  dels  elements  prefabricats  seran  les  següents 
excepte una altra indicació en els Plànols de Projecte:

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

• Longitud de cada peça ± 10 mm.

• Els fronts de cada peça tindran tota la seva superfície a menys de 2 cm del 
plànol teòric que ho limita.

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

• Els 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 ressaltis aïllats seran menors de 3 mm en les cares vistes i 10 mm en les 
ocultes.

2.603.2.8 Control de qualitat
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El Contractista  bé per si  mateix o per mitjà del  Fabricant efectuarà els assajos 
previstos  per  comprovar  que  els  elements  prefabricats  de  formigó  compleixen  les 
característiques exigides. Els assajos mínims a realitzar són els establerts per a les obres 
de formigó armat en el capítol “Formigons” del present Plec.

En  els  elements  prefabricats  de  gran  grandària  es  portarà  a  efecte  el  control 
efectuant un mostreig de cada element examinant les toleràncies geomètriques, prenent 
mostres del formigó emprat per fer una sèrie de sis provetes i trencar-les als 7 i 28 dies i  
efectuant una comparació amb assajos de resistència no destructius.

2.603.3 EXECUCIÓ

La unitat  comprèn  tots  els  materials,  mà d'obra,  operacions,  i  mitjans  auxiliars 
necessaris, incloent els lliuraments i suports en murs o bigues, l'encofrat i fitacions, etc.

2.603.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran i abonarà segons la unitat d'obra corresponent.

ARTICLE 2.604 FÀBRIQUES DE MAÓ

2.604.1 DEFINICIÓ

Es defineix com a fàbrica de maó la constituïda per maons lligats mitjançant morter.

2.604.2 MATERIALS

Maons, morters de ciment i perfils metàl·lics per cargaderos compliran l'establert en 
els apartats corresponents d'aquest Plec.

2.604.3 EXECUCIÓ

Es complirà l'establert en la NBE-MV-201-1972 "Murs resistents de fàbrica de maó" 
en el Cap. VI "Condicions d'execució". Igualment seran aplicable els apartats 604.3 i 604.4 
del PG-3.

Després del replanteig de les fàbriques a realitzar, les dimensions estaran dins de 
les toleràncies admeses en aquest capítol.

Els maons estaran humits en el  moment de la seva posada en l'execució de la 
fàbrica.

Els  maons  es  col·locaran  segons  l'aparell  que  determini  el  Projecte,  sempre  a 
restregón i sense moure'ls després d'efectuada l'operació.

Les juntes quedaran totalment plenes de morter.
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Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals, excepte quan dues parts hagin 
d'aixecar-se en èpoques diferents, en aquest cas la primera es deixarà escalonada.

Les  fàbriques  recentment  executades  es  protegiran  de  la  pluja  amb  material 
impermeable.  En  cas  de  produir-se  gelades  es  revisaran  les  parts  mes  recents  i  es 
demoliran si estan danyades, no realitzant-se parts noves si contínua gelant en aquest 
moment. En cas de forta calor o sequedat, es mantindrà humida la fàbrica a fi d'evitar una 
ràpida i perjudicial dessecació de l'aigua del morter.

Les trobades de cantonades o amb altres murs es faran mitjançant enjarjes en tot 
el seu espessor i en totes les filades. El tancament quedarà pla i aplomat, i tindrà una 
composició uniforme en tota la seva altura.

Haurà de deixar-se una folgança de dos centímetres (2 cm) entre la filada superior i 
el forjat o arriostramiento horitzontal, que s'emplenarà de morter vint-i-quatre hores (24 h) 
després.

Les barreres antihumedad compliran la NBE-MV-301-1970. Es col·locaran sobre 
superfície neta i llisa de forma contínua, amb solapos mínims de set centímetres (7cm).

Les barreres en arrencada sobre fonamentació es col·locaran almenys una filada 
per sota del primer element estructural horitzontal i a una altura mínima sobre el nivell del  
terreny de trenta centímetres (30 cm).

Les  barreres  en  càmera  s'adaptaran  al  pendent  format  amb  el  morter,  deixant 
sense emplenar una nafra cada metre i mitjà (1,5 m) en la primera filada recolzada sobre  
la làmina.

2.604.3.1 Control i criteris d'acceptació i rebuig

Materials

El control de recepció dels materials, es realitzarà d'acord amb l'establert en els 
apartats corresponents d'aquest Plec i la seva acceptació comportarà el compliment de 
les característiques tècniques en ells exigides.

Execució

Les desviacions admissibles seran les següents:

• En el replanteig, variacions inferiors ±10 mm. entre eixos parcials o ± 30 mm 
entre eixos.

• No s'admetran desplomis amb variacions superiors a ± 10 mm per planta i a 
± 30 mm en l'altura total.

• En altura no s'admetran variacions superiors a ± 15 mm en les parcials i a ±  
25 mm en les totals.
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• La planeidad mesura amb regla de 2 m no presentarà variacions superiors a 
±  10  mm  en  paraments  per  revestir  i  a  ±  5  mm  en  paraments  sense 
revestiment.

Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat, hauran de ser retirats 
de l'obra o, si escau, demolida o reparada la part d'obra afectada.

2.604.4 MESURAMENT I ABONAMENT

La fàbrica de maons s'abonarà per metres quadrats (m2) de superfície del mateix 
espessor i tipus, d'acord amb la decripción del Quadre de Preus nº 1, descomptant els  
buits superiors a 0,50 m2. Es consideren inclosos en l'import del metre quadrat la part 
proporcional d'execució de barrera antihumedad en la càmera, ancoratges, llindes, etc.,  
així com tots els materials necessaris.

ARTICLE 2.605 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT MODELADES IN SITU

2.605.1 DEFINICIÓ

Es defineix com a pantalla de formigó armat modelada in situ a la paret de formigó  
armat  construïda  mitjançant  l'excavació  en el  terreny d'una rasa profunda i  allargada, 
executada sense necessitat de entibación, utilitzant, generalment, llots tixotrópicos, en la 
qual posteriorment es col·loquen les armadures i s'aboca el formigó.

Aquestes pantalles són estructures capaces de resistir  embranzides laterals  del 
terreny i de l'aigua intersticial, així com càrregues verticals.

2.605.2 MATERIALS

2.605.2.1 Formigó

Serà aplicable l'establert en l'Article 601 del Present Plec.

2.605.2.2 Acer

Serà aplicable l'establert en l'Article 600 del Present Plec.

2.605.2.3 Llot tixotrópico

El  llot  tixotrópico  per  al  sosteniment  de  les  parets  de  la  rasa  es  prepararà, 
generalment, amb bentonita.

La bentonita per a la fabricació de llots tixotrópicos tindrà les característiques que 
s'indiquen a continuació:

• Límit Líquid  Mín. 400
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• PH  Entre 8 i 11

• Contingut de sorra (% retingut sobre tamís de 80 micres)  Max. 5%

• Rendiment volumètric del llot amb viscositat aparent

• de 15 cP a 2.000 r.p.m.per Tn de bentonita  20 a 25 m3

El llot tixotrópico haurà de tenir les següents característiques:

A) A les vint-i-quatre (24) hores de la fabricació (llot fresc):

• Viscositat  mesurada en con Marsh:  Entre trenta-dos (32)i  trenta-cinc (35) 
graus.

• pH: Entre vuit i mitjà (8'5) i onze (11).

• Densitat: D'1'02 a 1'10 g/cm3

B) Durant la perforació de la rasa:

• Viscositat mesurada en con Marsh: No haurà de ser inferior a la del llot fresc.

• PH: Entre vuit i mitjà (8'5) i onze (11).

• Densitat: La necessària per assegurar l'estabilitat de la paret.

C) Durant el hormigonado:

• Viscositat mesurada en con Marsh: Inferior a quaranta-cinc (45) i superior a 
la del llot fresc.

• pH: Entre vuit i mitjà (8'5) i onze (11).

• Material retingut en el tamís 0'080 UNE: Inferior al tres per cent (3%) en pes.

2.605.3 EXECUCIÓ

Abans d'iniciar l'execució de les pantalles de formigó en rasa i amb una antelació 
mínima de trenta (30) dies, s'haurà de disposar d'un Estudi d'Execució de les pantalles,  
les directrius de les quals les fixarà el Director.

L'Estudi d'Execució de les pantalles constarà, almenys, dels següents punts:

• Informació del terreny.

• Plànols de detalls constructius.
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• Excavació de la rasa.

• Execució dels panells de formigó.

Les activitats que requereix l'execució de les pantalles de formigó en rasa són:

• Replanteig de la pantalla.

• Accessos, instal·lacions, obra i mitjans auxiliars.

• Execució dels muretes-guia.

• Preparació del llot tixotrópico.

• Excavació de la rasa.

• Col·locació dels encofrats de junta entre panells.

• Col·locació de les armadures.

• Hormigonado de panells.

• Extracció de l'encofrat de juntes.

• Demolició de caps de panells.

• Col·locació dels panells prefabricats, si escau.

• Retirada d'equips i neteja de talls.

Queda  terminantment  prohibit  abocar  llot  tixotrópico  a  la  xarxa  de  reg  o 
clavegueram, sent obligatori per al Contractista la seva recollida i emmagatzematge en 
contenidors apropiats i el seu trasllat a abocadors autoritzats.

Abans  de  procedir  al  buidatge  de  les  terres  contingudes  entre  els  murs,  es 
realitzarà la llosa superior, a fi que serveixi de acodamiento en el cap de les pantalles.

2.605.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Es realitzarà d'acord amb l'exposat en l'article 672.4 del PG-3

ARTICLE 2.606 ENCOFRATS I MOTLLES

2.606.1 DEFINICIÓ
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Es defineix com encofrat l'element destinat al modelo "in situ" de formigons. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent-se per això últim el que queda embegut dins del formigó o  
en el parament exterior contra el terreny o el farcit.

2.606.2 MATERIALS

2.606.2.1 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.

2.606.2.2 Control de Qualitat

El Contractista controlarà la qualitat de la fusta i l'acer a emprar en els encofrats. 

El tipus d'encofrat a utilitzar en les diferents parts de l'obra haurà de comptar amb 
l'autorització escrita de la Direcció d'Obra.

2.606.3 EXECUCIÓ

2.606.3.1 Tipus d'encofrat

Per  a  l'ocupació  en  les  obres  de  formigó  i  d'acord  amb  la  terminació  de  les 
superfícies es distingiran els següents tipus d'encofrat:

E-1: S'emprarà en els paraments dels massissos d'ancoratge que vagin a quedar 
ocults en el  terreny, formigons en llit  de tuberías.el  material  empleat podria ser, metall  
nervado o fusta (taula) sense cepillar.no s'admetrà, excepte autorització expressa de la 
Direcció d'Obra i en casos puntuals l'ocupació de sacs terrers, de ciment, pedres, etc.

E-2: S'emprarà en els paraments d'obres de fàbrica que han de quedar ocultes en 
el  terreny  o  per  algun  revestiment  posterior.Les  toleràncies  de  la  irregularitat  de  la 
superfície interior de l'encofrat serà de sis mil·límetres (6 mm).

E-3: S'utilitzarà en estructures i paraments de formigó, en massa o armats, que 
hagin  de  quedar  vists.  S'emprarà  exclusivament  taula  de  fusta  encadellada  d'ample 
uniforme i  amb la  fibra en sentit  de la  major  dimensió de l'element a hormigonar.  La 
tolerància en les irregularitats de la superfície interior de l'encofrat serà de tres mil·límetres 
(3 mm).

E-4:  S'utilitzarà  en  paraments  de  superfícies  de  directrius  corbes,  de  formes 
hidrodinàmiques,  estructures  de  reixetes,  estructures  d'aspiració,  peces  especials 
decoratives, etc. El folro haurà de ser de taula encadellada si ho permet la curvatura del 
parament. En cas contrari hauran d'utilitzar-se llistons de fusta raspallada, convenientment 
ajustats entre si i adaptats a un numero suficient de certes directrius a fi de garantir la  
forma. Una vegada muntat l'encofrat s'haurà de regularitzar tota la superfície mitjançant 
raspallat.  La  tolerància  de  les  irregularitats  de  la  superfície  de  l'encofrat  serà  de tres 
mil·límetres (3 mm).
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E-5:  S'utilitzarà  per  a  encofrats  de  paraments  d'instal·lacions  o  conduccions 
hidràuliques en contacte amb l'aigua. L'encofrat podrà ser metàl·lic o de fusta havent d'en 
aquest cas ser raspallat i  encadellat.  La tolerància de les irregularitats de la superfície 
interior de l'encofrat seria de quatre mil·límetres (4 mm) en el sentit del corrent i de dos  
mil·límetres (2 mm) en el sentit vertical.

E-6: S'utilitzarà per a l'execució de pasamuros, caixetins per a ancoratges, etc. El  
volum del buit no es cubicará per a abonament de formigó en volums inferiors a cinquanta  
decímetres cúbics (50 dm3).

2.606.3.2 Construcció i muntatge

Els  encofrats,  així  com les  unions dels  seus diferents  elements,  posseiran  una 
resistència i rigidesa suficient per resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les 
càrregues  i  accions  de  qualsevol  naturalesa  que  puguin  produir-se  sobre  ells  com a 
conseqüència del procés de hormigonado i especialment, les degudes a la compactació 
de la massa.

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de tres mil·límetres (3 mm) 
per als moviments locals i la mil·lèsima (1/1.000) de la llum pels de conjunt.

Quan  la  llum  d'un  element  sobrepassi  els  sis  metres  (6,00  m),  es  disposarà 
l'encofrat de manera que, una vegada desencofrada i carregada la peça, aquesta present  
una lleugera contraflecha (de l'ordre del mil·lèsim de la llum), per aconseguir un aspecte 
agradable.

L'ocupació d'encofrats lliscants i/o trepantes para determinats elements de l'obra 
requerirà  la  presentació  a  la  Direcció  d'Obra  per  al  seu  estudi,  de  la  informació 
complementària necessària amb indicació expressa de les característiques dels mateixos, 
plànols de detall del sistema, materials a emprar, maquinària, mitjans auxiliars i personal 
necessaris, fases de treball, temps de desencofrado per a elements horitzontals i verticals, 
pla d'obra, etc.

la Direcció d'Obra una vegada estudiada la proposta, en un termini màxim de dos 
(2) setmanes a partir de la data de lliurament de la totalitat de la documentació, resoldrà 
ben acceptant la proposta, indicant els seus comentaris o rebutjant el seu ús.

El Contractista quedarà obligat a la resolució que adopti la Direcció d'Obra, sense 
més limitacions que les que poguessin desviar-se de l'aplicació del Reglament General de 
Contractes d'Estat.

En cap cas la resolució de la proposta, en qualsevol sentit suposarà una ampliació 
del termini d'execució ni increment del preu ofert.

Els  encofrats,  a  excepció  del  tipus  I-1,  seran  estancs  per  impedir  pèrdues 
apreciables de lechada, qualsevol que sigui la manera de compactació previst.

Les  superfícies  interiors  dels  encofrats  apareixeran  netes  en  el  moment  del 
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hormigonado. Per facilitar aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-
se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats corresponents.

Quan  sigui  necessari,  i  amb  la  finalitat  d'evitar  la  formació  de  fissures  en  els 
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 fusta que es permeti el seu lliure 
entumecimiento, sense perill que s'originin esforços o deformacions anormals.

El  Contractista  adoptarà  les  mesures  necessàries  perquè  totes  arestes  vistes 
resultin  ben  achaflanadas  mitjançant  llistons  triangulars  de  fusta  de  dues  per  dos 
centímetres (2 x 2 cm) excepte en els llocs en què en projecte estigui previst col·locar 
angulars metàl·lics. No es toleraran imperfeccions majors de cinc mil·límetres (5 mm) en 
les línies de les arestes.

Tots els paraments exteriors horitzontals o inclinats tindran els seus corresponents 
botaguas.

Les arestes que quedin vistes en tots els elements de formigó s'executaran amb 
xamfrà de 25 x 25 mm, tret que un altre tipus de rematada diferent es defineixi en els  
Plànols o ho ordeni la Direcció d'Obra. No es toleraran imperfeccions majors de cinc (5)  
mil·límetres en les línies de les arestes.

Quan  s'encofrin  elements  de  gran  altura  i  petit  espessor  a  hormigonar  d'una 
vegada, s'hauran de preveure en les parets laterals dels encofrats finestres de control, de 
suficient  dimensió  per  permetre  des  d'elles  la  compactació  del  formigó.  Aquestes 
obertures es disposaran a una distància vertical i horitzontal no major d'un metre (1,00 m) 
i es tancaran quan el formigó arribi a la seva altura.

Els  separadors  a utilitzar  en encofrats  estaran formats per  barres  o perns i  es 
dissenyaran de tal forma que no quedi cap element metàl·lic embegut dins del formigó, en 
una distància menor de vint-i-cinc mil·límetres (25 mm) de la superfície del parament.

El  sistema  de  subjecció  de  l'encofrat  haurà  de  ser  sotmès  a  l'aprovació  de  la 
Direcció  d'Obra.  En  elements  estructurals  que  continguin  líquids,  les  barres  de  lligat  
portaran una volandera d'estanqueïtat que quedarà embeguda en la secció de formigó.

Els  forats  deixats  en  els  paraments  pels  elements  de  fixació  de  l'encofrat 
s'emplenaran posteriorment amb morter en la forma que ho indiqui la Direcció d'Obra, 
podent ser precís utilitzar ciment expansiu, ciment blanc, o qualsevol altre tipus additiu 
que permeti obtenir el grau d'acabat especificat en el projecte, sense que el Contractista 
tingui dret a percebre quantitat alguna per aquestes labors complementàries.

Tots els forats deixats pels separadors s'emplenaran posteriorment amb morter de 
ciment.
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No es permetrà l'ocupació de filferros o platines com a separadors, excepte en 
parts intranscendentes de l'obra.

On el seu ús sigui permès i autoritzat per escrit per la Direcció d'Obra, una vegada 
retirats els encofrats, es tallaran a una distància mínima de 25 mm de la superfície del 
formigó, picant aquesta si fos necessari, i emplenant posteriorment els forats resultants 
amb morter de ciment.

En cap cas es permetrà l'ocupació de separadors de fusta.

En  el  cas  d'encofrats  per  a  estructures  estances,  el  Contractista  es 
responsabilitzarà que les mesures adoptades no perjudiquin l'estanqueïtat d'aquelles.

Els  separadors  utilitzats  per  mantenir  l'armadura  a  la  distància  del  parament 
especificada en el projecte, podran ser de plàstic o de morter. En el cas d'utilitzar daus de 
morter  i  per  a  paraments  amb  acabat  tipus  I-2  i  I-3  s'adoptaran,  durant  la  fase  de 
hormigonado, les precaucions necessàries per evitar que apareguin taques de diferent 
color en la superfície.

A fi de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats podrà fer-
se ús dels desencofrantes, prèvia autorització per escrit de la Direcció d'Obra.

A títol  d'orientació  s'assenyala  que  podran  emprar-se  com  desencofrantes  els 
vernissos antiadherentes compostos de silicones, o preparats a força d'olis solubles en 
aigua o greix diluït, quedant prohibit l'ús de gas-oil, gras corrent, o qualsevol altre producte  
anàleg. El Contractista notificarà a la Direcció d'Obra el tipus i marca previst emprar.

2.606.3.3 Desencofrado i desapuntalamiento

Tant els diferents elements que constitueixen l'encofrat (costaners, fons, etc.) com 
les  fitacions  i  cimbras,  es  retiraran  sense  produir  sacsejades  ni  xocs  en  l'estructura, 
recomanant-se,  quan els  elements siguin de certa  importància,  l'ocupació de tascons, 
caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels 
suports.

Els encofrats que s'utilitzin per a columnes, murs, laterals de bigues i lloses i altres 
parts  que no suportin  el  pes del  formigó podran retirar-se als  tres (3)  dies per  evitar  
retards en el guarit i reparar les imperfeccions de la superfície.

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la 
resistència  necessària  per  suportar  amb  suficient  seguretat  i  sense  deformacions 
excessives, els esforços als quals va a estar sotmès durant i després del desencofrado o 
descimbramiento. Es recomana que la seguretat no resulti en cap moment inferior a la 
prevista per a l'obra en servei.

Quan  es  tracti  d'obres  d'importància  i  no  es  posseeixi  experiència  de  casos 
anàlegs, o quan els perjudicis que poguessin derivar-se d'una fisuración prematura fossin 
grans,  es realitzaran assajos d'informació (vegeu article  89  de la  Instrucció  EHE) per 
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conèixer  la  resistència  real  del  formigó  i  poder  fixar  convenientment  el  moment  del  
desencofrado o descimbramiento. Est serà establert per la Direcció d'Obra, la qual podrà 
modificar el temps d'encofrat quan així ho aconsellin les condicions ambientals o altres 
circumstàncies.

El Contractista no tindrà dret a reivindicació alguna sobre possibles disminucions 
de rendiment motivades pels terminis d'encofrat establerts.

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 desencofrado o descimbramiento 
donats per la fórmula expressada en els comentaris a l'Article 75 de la Instrucció EHE.

La citada fórmula és solament aplicable a formigons fabricats amb ciment Portland i 
en el cas que el seu enduriment s'hagi dut a terme en condicions ordinàries.

En la separació de desencofrado és norma de bona pràctica mantenir els fons de 
bigues i elements anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o  
tres centímetres del mateix, per evitar els perjudicis que pogués ocasionar el trencament,  
instantània o no, d'una d'aquestes peces en caure des de gran altura.

El Contractista efectuarà el mesurament de les fletxes durant el descimbramiento 
dels  elements  que  determini  la  Direcció  d'Obra,  com,  índex  per  decidir  si  ha  d'o  no 
continuar-se l'operació i fins i tot si convé o no disposar assajos de càrrega de l'estructura.

És important destacar el fet que, en formigons joves no només la seva resistència,  
sinó també el seu mòdul de deformació, presenta un valor reduït, la qual cosa té gran  
influència en les possibles deformacions resultants.

Dins de tot l'indicat anteriorment el desencofrado haurà de realitzar-se al més aviat  
possible, a fi d'iniciar al més aviat possible les operacions de guarit.

2.606.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Els encofrats es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície en contacte 
amb el  formigó  mesurats  sobre  Plànols  o  en  l'obra  prèvia  autorització  de  la  Direcció 
d'Obra. A aquest efecte, els forjats i lloses inclinades es consideraran encofrats per la cara  
inferior i vores laterals i les bigues pels seus laterals i fons. S'abonaran per aplicació dels  
corresponents preus del Quadre de Preus nº 1.

Les fitacions es consideren inclosos en el preu de l'encofrat.

ARTICLE 2.607 TRACTAMENTS D'ESTANQUEÏTAT

2.607.1 DEFINICIÓ
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Bandes  de  PVC  per  a  estanqueïtat  de  juntes  són  tires  o  bandes  de  material 
polimèric de secció transversal adequada per formar un tancament que impedeixi el pas 
de l'aigua a través de les juntes de les obres de formigó. Es col·loquen embegudes en el 
formigó segons una superfície ortogonal a la de la junta i centrats amb ella.

2.607.2 MATERIALS

2.607.2.1 Normativa Tècnica

La Norma UNE 53-510, Elastòmers, Assaig de tracció, serà d'obligat compliment.

2.607.2.2 Classificació

Atenent a la secció transversal, les bandes d'estanqueïtat es divideixen en llises o 
nervadas.

En tots dos casos, poden distingir-se les que tenen el nucli central buit i les que 
manquen d'ell.

2.607.2.3 Composició

El material constitutiu de les bandes tindrà com a resina bàsica la de policloruro de 
vinil (PVC).

En cap cas serà admissible la utilització de resines de PVC regenerades com a 
matèria primera en la fabricació de les bandes.

2.607.2.4 Condicions generals

La  secció  transversal  de  les  bandes  serà  compacta,  homogènia  i  exempta  de 
porositats, bombolles i altres defectes.

Quan la junta sigui susceptible de moviment transversal, serà obligatori l'ocupació 
de bandes proveïdes de nucli central buit.

L'ample total de la banda no serà major que l'espessor de l'element de formigó. Així  
mateix l'amplària de la banda no serà menor de cinc (5) vegades la grandària màxima de 
l'àrid, i en cap cas, inferior a cent cinquanta mil·límetres (150 mm).

La distància des de la cara exterior del formigó a la banda d'estanqueïtat no serà 
menor que la meitat de l'ample de la banda.

La separació entre les armadures del  formigó i  la banda d'estanqueïtat  no serà 
menor de dues vegades la grandària màxima de l'àrid.

No s'admetrà l'ocupació de bandes de PVC per a estanqueïtat de juntes en les 
situacions següents:
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• Juntes  en  les  quals  la  banda  estigui  sotmesa  a  un  esforç  de  tracció 
permanent que produeixi un allargament superior al vint per cent (20%) de 
l'allargament de trencament.

• Juntes  exposades  a  l'atac  d'olis,  grasses,  betunes  i  altres  substàncies 
perjudicials pel PVC a llarg termini.

• Temperatures de servei baixes, en general menors de sis graus centígrads 
(6º C), i temperatures majors de trenta-cinc graus centígrads (35º C).

• En  general,  en  totes  aquelles  juntes  on  el  moviment  previsible  pugui 
ocasionar  tensions  en  el  material  superiors  a  quaranta  quiloponds  per 
centímetre  quadrat  (40  kp/cm2)  o  que  estiguin  sotmeses  a  moviments 
alternatius freqüents o a seients de fonament acusats.

Serà admissible l'ocupació de bandes de PVC en juntes de treball horitzontals, en 
juntes de recintes d'utilització temporal i en juntes de construcció o treball on el moviment 
en el plànol de la junta sigui inapreciable.

2.607.2.5 Característiques geomètriques

El fabricant establirà la forma i dimensions de la secció transversal de les bandes, 
especificant:

• Ample total.

• Espessor (sense considerar nervis i bulbs).

• Altura i espessor dels nervis, si escau.

• Dimensions dels bulbs d'ancoratge.

• Diàmetres interior i exterior del bulb central, si escau.

La tolerància admissible en les dimensions superiors a cent mil·límetres (100 mm) 
serà del tres per cent en més o en menys (±3%) respecte de la dimensió nominal fixada 
pel fabricant.

2.607.2.6 Característiques físiques

El material constitutiu de les bandes complirà les especificacions fixades en quadre 
següent:

Característiques Valor límit Mètode d'assaig

Resistència a tracció a 23± 2ºC Mín. 130 kp/cm2 UNE 53-510

Allargament en ruptura a 23 ±2ºC Mín. 300 % UNE 53-510
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Duresa Shore A 65 A 80 UNE 53-130

2.607.2.7 Unions i peces especials

Les unions de les bandes realitzades tant en fàbrica com en l'obra s'efectuaran per 
procediment d'unió en calenta de manera que la resistència de la unió sigui, almenys, la  
de la pròpia banda.

L'execució de les unions en obra serà realitzada d'acord amb les instruccions que a 
aquest  efecte  haurà  de  proporcionar  el  fabricant  i  s'executaran  per  personal  operari 
especialitzat.

Haurà  de  disposar-se  de  peces  especials  que  garanteixin  l'estanqueïtat  en 
l'encreuament de tubs, barres i altres elements que hagin de travessar les bandes.

2.607.2.8 Transport i emmagatzematge

Les  bandes  elastoméricas  podran  subministrar-se  en  rotllos  amb la  finalitat  de 
facilitar la manipulació, no obstant això no es preveu la instal·lació de material en el lapse 
de sis mesos, haurà de desenrotllar-se i dipositar-se d'aquesta forma.

S'emmagatzemaran  en  un  lloc  fresc,  preferiblement  a  temperatures  inferiors  a 
21ºC, protegit del vent i dels rajos solars.

Es protegiran convenientment de l'acció d'olis i greixos.

2.607.2.9 Recepció

Les  prescripcions  concernents  a  les  dimensions,  aspecte  general  i  acabat  es 
comprovaran  mitjançant  inspecció  unitària.  Les  bandes  que  no  satisfacin  les 
característiques sotmeses a inspecció seran rebutjades.

Les proves i verificacions s'executaran sobre mostres preses del producte elaborat 
proporcionat pel fabricant. 

La qualitat de les unions de bandes es comprovarà mitjançant la determinació de la 
resistència a la tracció segons la Norma UNE 53-510.

Quan una mostra no satisfaci una prova, es repetirà aquesta mateixa sobre dues 
mostres més preses de la  mateixa comanda assajada.  Si  també falla  una d'aquestes 
proves, es rebutjarà la comanda, acceptant-se si el resultat d'ambdues és satisfactori.

En el cas en què la fabricació dels productes estigui emparada per determinada 
"Marca de Qualitat", concedida per una entitat independent del fabricador i de solvència 
tècnica suficient, de tal manera que pugui garantir que el producte compleix les condicions 
d'aquest Plec, per constatació periòdica que en fàbrica s'efectua un adequat control de 

162



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

qualitat  mitjançant  assajos  i  proves  sistemàtiques,  les  proves  de  recepció  podran 
disminuir-se d'intensitat respecte a la indicada. El Director d'Obra determinarà aquesta 
disminució sobre la base de les característiques particulars de l'obra i del producte que es 
tracti, i fins i tot podrà suprimir-les total o parcialment.

En aquest cas, tots els enviaments a obra aniran acompanyats d'un certificat del 
fabricador, que garanteixi la conformitat amb l'especificat en aquest Plec i el control de 
qualitat realitzat en fàbrica de la partida enviada.

2.607.3 EXECUCIÓ

Es durà a terme segons l'exposat en l'article 691.3 del PG-3.

2.607.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran per metres realment executats i el seu abonament es farà al preu 
amb què figura en el Quadre de Preus nº1.
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PART 7 - EQUIPS

ARTICLE 2.700 EQUIPS AUTOMÀTICS DE NETEJA

2.700.1 NETEJA DIPÒSIT DE TEMPESTES. GENERALITATS

El  sistema proposat  per  a  la  neteja  del  dipòsit  de tempestes és el  de Dipòsits 
Autolimpiantes, automàtics, sense necessitat d'aportació d'aigua neta.

Els equips utilitzats per realitzar la neteja dels dipòsits són eyectores aire/aigua, 
que llancen un doll d'aigua, captada del propi dipòsit, barrejada amb oxigen produint així 
la neteja del dipòsit i la oxigenación de l'aigua emmagatzemada.

S'haurà de disposar  diversos eyectores  en cadascun dels  compartiments  (4  en 
cadascun  d'ells,  en  aquest  cas)  per  aconseguir  una  correcta  neteja.  Per  a  l'adequat 
funcionament  dels  eyectores  és  important  la  geometria  del  dipòsit,  sent  la  geometria 
rectangular  la  que  obté  millors  resultats.  Per  això  s'han  disposat  a  l'interior  dels 
compartiments  uns  petits  muretes  per  aconseguir  en  el  fons  dels  compartiments 
geometries rectangulars associades a cadascun dels eyectores.

En cas que existeixi un volum d'aigua emmagatzemada en el dipòsit, els eyectores 
oxigenen l'aigua acumulada per evitar qualsevol tipus de procés anaeròbic.

Els processos que generen els eyectores en els compartiments durant el procés de 
buidatge són els següents:

Moviment de masses (comença en el moment del buidatge del dipòsit). Es realitza 
mitjançant  el  funcionament  pulsante  dels  equips  de  neteja.  En  aquest  procés,  les 
partícules dipositades en el fons durant l'ompliment de l'estany són posades en suspensió 
de nou. Durant aquest procés també s'actua sobre les parets.

Neteja  (comença  quan  encara  està  coberta  la  superfície  del  fons).  Es  realitza 
mitjançant l'engegada contínua dels equips de neteja. Aquí les partícules més allunyades i 
aquelles situades en les cantonades són resuspendidas pel doll del eyector i mantingudes 
en suspensió mentre es buida el dipòsit. El cabal d'aigua provinent del eyector combinat 
amb la geometria del tanc, provoca una oscil·lació de corrents coneguda com a efecte 
“escombrat” que literalment “escombra” el fons de l'estany.

Retrobarrido (ocorre quan només queda aigua en la part del abrevadero). Aquí el  
doll de tornada neteja els costats i la part posterior del eyector.

El control integro d'aquest procés és realitzat per unitats electròniques estàndard, 
que permet disposar d'informació immediata sobre tots els paràmetres de funcionament 
de la instal·lació (registre d'alarmes, nivells existents, nivells d'arrencada i parada, valors 
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d'ajust del calibratge dels sensors, histèresis d'alarmes, intervals d'arrencada per a acte 
neteja, consum de corrent de cada bomba, intervals d'arrencada i la seva seqüència, etc.). 
La unitat disposa d'un sinòptic frontal, un sinòptic d'alarmes i una interfície local des d'on 
es  pot  controlar  tot  el  sistema sense  necessitat  de  cap  tipus  d'equip  auxiliar.  Aquest 
sistema permet la possibilitat d'efectuar modificacions sobre el comportament del sistema 
in-situ, podent així resoldre de forma immediata i efectiva la major part dels problemes 
que es puguin presentar.

2.700.2 MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonaran per unitat de bomba completament instal·lada i provada i per unitat de 
eyector aire/aigua completament instal·lat i provat.

165



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

PART 8 - SENYALITZACIÓ

ARTICLE 2.800 MARQUES VIALS

2.800.1 MATERIALS

Compliran les especificacions de l'article 3.2.212 del present Plec.

2.800.2 EXECUCIÓ

Se seguiran les prescripcions dels articles 700.3 a 700.5 del PG-3.

2.800.3 MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonaran per metre lineal efectivament pintat en el terreny.

ARTICLE 2.801 CARTELLS INFORMATIUS

2.801.1 MATERIALS

Els  cartells  es  materialitzaran  mitjançant  perfils  d'alumini  anodizado,  acoblables 
entre si.

Els suports seran perfils tubulars d'acer galvanitzat.

Les pintures compliran l'especificat en el PG-3 sobre "Esmalts sintètics brillants per 
a acabat de superfícies metàl·liques".

Les inscripcions, textos i gràfiques seran definits per la Direcció d'Obra.

La resta de materials compliran les especificacions recollides en altres apartats del 
present Plec.

2.801.2 MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonaran per aplicació dels corresponents preus del Quadre de Preus nº1 a les 
unitats col·locades en obra.

Els elements de sustentació, així com els massissos de fonamentació, les seves 
excavacions i farciments, inclosos els ancoratges i protecció (galvanització) es consideren 
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inclosos en el preu unitari del cartell.
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PART 9 - VARIS

ARTICLE 2.901 TANCAMENTS D'ALUMINI

2.901.1 DEFINICIÓ

Consisteix  en  el  tancament  de  buits  rectangulars  de  façanes  o  interiors,  amb 
finestres i portes, realitzats en alumini, rebuts als feixos interiors del buit.

2.901.2 MATERIALS

Les finestres estaran formades per  perfils  d'alumini,  segons norma UNE-38337, 
amb espessor mitjà mínim d'1.5 mm. Seran de color uniforme i no presentaran alabeos, 
fissures ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis.

Els junquillos seran d'aliatge d'alumini de 1mm d'espessor mínim. Es col·locaran a 
pressió en el propi perfil de la fulla i en tota la seva longitud.

2.901.3 EXECUCIÓ

Les  unions  entre  perfils  es  faran  per  mitjà  de  soldadura  o  esquadres  interiors 
unides als  perfils  per  cargols,  reblons o  assembli  a  pressió.  Els  eixos  dels  perfils  es 
trobaran en un mateix plànol i les seves trobades formaran un angle recte. Els plànols 
formats per les fulles i el cèrcol seran paral·lels en posició de tancat.

El  perfil  horitzontal  inferior del cèrcol portarà tres trepants de trenta mil·límetres 
quadrats de secció per a desguàs de les aigües infiltrades, un en el centre i dos a cent 
mil·límetres dels extrems.

A cada costat vertical del cèrcol es fixaran dues patilles de xapa d'acer galvanitzat 
de 100 mm de longitud i separades dels extrems 250 mm. El perfil horitzontal superior  
portarà tres trepants de 6 mm de diàmetre, uniformement repartits.

Les fulles aniran unides al cèrcol mitjançant dos pernios o frontisses col·locats per 
reblons o cargolats als perfils i a 150 mm dels extrems. Entre les fulles i el cèrcol existirà  
una càmera d'expansió,  amb folgança de  tancament  no  major  de  2  mm.  Per  la  part 
exterior de les fulles es col·locarà un escopidor assemblat al perfil horitzontal inferior.

Portarà un mecanisme de tancament i maniobra de funcionament suau i continu. 
Podran muntar-se i desmuntar-se per a les seves reparacions. Aquest mecanisme serà 
una cremona, amb punts de tancament superior i inferior.

Tots els herrajes i accessoris seran de materials inoxidables.
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2.901.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Aquestes unitats s'abonaran per metre quadrat al preu que figura en els Quadres 
de Preus,  i  inclou tots  els  apartats  i  materials  i  mà d'obra precisos per  al  seu total  i  
correcta col·locació.

ARTICLE 2.902 TANCAMENTS METÀL·LICS

2.902.1 DEFINICIÓ

Consisteix  en  el  tancament  de  buits  rectangulars  de  façanes  o  interiors,  amb 
finestres i portes, realitzats en acer, rebuts als feixos interiors del buit.

2.902.2 MATERIALS

2.902.2.1 Generalitats

Podran ser  perfils  laminats en calent  d'eix  rectilini  sense alabeos ni  rebabas,  o 
perfils conformats en fred, de fleix d'acer galvanitzat, doble agrafado, d'espessor mínim 
zero amb vuit mil·límetres, resistència a trencament no menor de trenta-cinc quilograms 
per mil·límetre quadrat i límit elàstic no menor de vint-i-quatre quilograms per mil·límetre  
quadrat.

A l'efecte de permeabilitat a l'aire hauran de classificar-se com A2 en cas d'utilitzar-
se com a finestra simple segons l'assaig descrit en la Norma UNE-85214-80.

A l'efecte  d'estanqueïtat  a  l'aigua  la  classificació  mínima  necessària  serà  d'I2, 
segons la Norma UNE 85206-81.

La seva resistència al vent serà V1, segons UNE 85204-79.

Els junquillos seran de fleix d'acer galvanitzat, conformat en fred, de zero amb cinc 
mil·límetres d'espessor.

En acer al carboni, es podran utilitzar dos tipus de perfils:

• Perfils laminats en calent segons la Norma UNE-365336, d'acer A37b, d'eix 
rectilini sense alabeos ni rebabas.

• Perfils  conformats  en  fred,  de  fleix  d'acer  galvanitzat,  doble  agrafado, 
d'espessor  mínim  0,8  mm,  resistència  a  trencament  no  menor  de  35 
kg/mm2, i límit elàstic no menor de 24 kg/mm2.

En acer inoxidable, es materialitzarà amb perfils obtinguts per plegat mecànic de 
xapes  d'acer  inoxidable  del  tipus  F-314  segons  Norma  UNE-36.016.  L'espessor  es 
defineix en els Plànols de Projecte i/o en el Quadre de Preus, sent l'espessor mínim 1,2 
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mm. No presentaran alabeos, esquerdes ni deformacions i els seus eixos seran rectilinis.

2.902.2.2 Control de qualitat

Els materials d'origen industrial hauran de complir les condicions de qualitat fixades 
en  els  apartats  anteriors,  així  com  les  corresponents  normes  i  disposicions  vigents 
relatives a fabricació i control industrial, o en defecte d'això les Normes UNE que més 
endavant es detallen.

Quan els materials arribin a Obra s'exigirà la presentació del Certificat d'Origen 
Industrial que acrediti el compliment d'aquestes normes i disposicions a la seva recepció.

el tancament d'acer al carboni ha de complir les següents Normes UNE:

• Perfils  laminats:  7.010,  7.014,  7.017,  7.019,  7.029,  7.051,  7.056,  7.183, 
7.282, 36.007, 36.536 i 36.556.

• Perfils conformats: 7.010, 7.183, 7.282 i 36.556.

El tancament d'acer inoxidable ha de complir la Norma UNE-36.016.

2.902.3 EXECUCIÓ

Els perfils se soldaran en tot el seu perímetre de contacte, amb eixos coplanaris 
formant angles rectes.

Si  es  tracta  de  perfils  laminats,  aquests  estaran  protegits  amb  imprimación 
anticorrosiva d'almenys quinze micres d'espessor.

La fixació  del  cèrcol  a  la  fàbrica es farà per  mitjà  de patilles,  que s'hauran de 
cargolar en ell, i morter de ciment i sorra de riu, de dosatge 1:4.

A l'altura de les patilles s'obriran buits a la fàbrica de 100 mm de longitud, 30 mm 
d'altura i 100 mm de profunditat, i una vegada humitejats aquests s'introduiran les patilles 
en els mateixos, cuidant que el cèrcol quedi aplomat i enrasat amb el parament.

S'emplenaran els buits estrenyent la pasta, per aconseguir una perfecta unió amb 
les patilles i segellant totes les juntes perimetrals, del cèrcol amb els paraments, a força 
de morter de ciment de proporció 1:3.

S'utilitzaran per a la seva fixació a la peanya tacs expansius de 8 mm de diàmetre,  
col·locats a pressió en els trepants practicats anteriorment, i cargols d'acer galvanitzat,  
que s'utilitzaran així mateix, en els casos corresponents per a subjecció a la caixa de la 
persiana.

Es prendrà la precaució de protegir els herrajes i paraments del morter que pugui  
caure, així com no deteriorar l'aspecte exterior del perfil.  Es repassarà la neteja de el  
tancament després de la seva col·locació.
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Es cuidarà especialment l'aplomat de el tancament, l'enrasat de la mateixa, el rebut  
de les patilles i la fixació a la peanya i la persiana, quan escaigui.

Les toleràncies admissibles en la col·locació d'elements són els següents:

• Aplom d'elements verticals:

• ± 2 mm per a altura màxima de 3 m.

• ± 3 mm per a altura superior a 3 m.

• Nivell dels elements horitzontals:

• ± 1,5 mm fins a 3 m. de longitud.

• ± 2 mm fins a 5 m. de longitud.

• ± 2,5 mm fins a 5 m. de longitud d'ara endavant.

• Folgança màxima entre elements fixos i elements mòbils: 10 mm.

Les peces, perfils, etc.,  abans de ser col·locades rebran l'aprovació del Director 
d'Obra.

No s'emprarà guix per rebre els elements d'ancoratge.

En tot el no indicat expressament en aquest Plec se seguirà la norma NTE-FCA.

Els criteris d'acceptació i rebuig de l'execució, es basarà en els aspectes d'aplomat, 
enrasat, rebut de patilles, fixació a la peanya i fixació a la caixa de persiana.

2.902.4 MESURAMENT I ABONAMENT

S'abonarà per metre quadrat al preu que figura en els Quadres de Preus, i inclou 
tots els apartats i materials i mà d'obra precisos per al seu total i correcta col·locació.

ARTICLE 2.903 TANCAMENTS

2.903.1 MATERIALS

La unitat d'obra inclou el subministrament i col·locació de pals i malla, així com dels 
elements  auxiliars  necessaris,  l'excavació  i  fonamentació  per  a  pals,  i  el  transport  a 
abocador de productes sobrants.

Les fonamentacions es realitzaran excavant  a  mà donats de 40x40x40 cm que 
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s'emplenaran de formigó HM-20.

El tancament està compost per una malla de simple torsió d'acer galvanitzat de 2 m 
d'altura, sobre pals tubulars d'acer cincado col·locats cada dos metres. S'inclouen els pals 
de  cantonada,  arriostramientos  necessaris,  tensors  i  rematades  de  tancament  dels 
extrems de pals.

Tots els materials compliran les especificacions del present Plec.

2.903.2 MESURAMENT I ABONAMENT

Els reixats i tancaments es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) realment 
col·locats estant inclosos en aquests preus els treballs previs de preparació del terreny 
així com l'excavació, farcit i execució de les bases de formigó i tots els mitjans necessaris 
per a la perfecta col·locació.

ARTICLE 2.904 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA BAIXA TENSIÓ

2.904.1 MATERIALS

Genèricament la instal·lació comptarà amb:

- Escomesa.

- Caixa general de protecció. (CGP)

- Línia repartidora.

-  Conductors  unipolars  a  l'interior  de  tubs  de  PVC,.  en  muntatge  superficial  o 
encastats.

- Canalitzacions prefabricades.

- Conductors de coure aïllats amb coberta metàl·lica en muntatge superficial.

- Interruptor seccionador general.

- Derivacions.

-Conductors unipolars a l'interior de tubs en muntatge superficial o encastats.

- Canalitzacions prefabricades.

-Conductors aïllats amb coberta metàl·lica en muntatge superficial sent de coure.

-Quadres generals de distribució.
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- Interruptors diferencials.

- Interruptor magnetotérmico general automàtic de tall omnipolar.

- Interruptors magnetotérmicos de protecció bipolar.

-Interruptor de control de potència.

-Instal·lació interior.

- Circuits 

- Punts de llum i preses de corrent.

-Regletes de la instal·lació com a caixes de derivació, interruptors, commutadors, 
base d'endolls, pulsadores, brunzidors.

La instal·lació inclou:

-Grup electrògen.

-Control i acceptació

Segons  les  indicacions  inicials  del  plec  sobre  el  control  i  l'acceptació  dels 
components,  el  control  que  podrà  arribar  a  realitzar-se  sobre  aquests,  s'exposa  a 
continuació. Quan escaigui fer assajos per a la recepció dels productes, segons la seva 
utilització,  aquests  podran  ser  els  que  s'indiquen,  a  més  de  la  comprovació  de  la 
documentació de subministrament en tots els casos.

Conductors i mecanismes:

- Identificació, segons especificacions de projecte

-  Distintiu  de  qualitat:  Marca  de  Qualitat  AENOR  homologada  pel  Ministeri  de 
Foment per a materials i equips elèctrics.

Comptadors i equips:

- Distintius: centralització de comptadors. Tipus homologat pel MICT.

Quadres generals de distribució. Tipus homologats pel MICT.

- L'instal·lador posseeix qualificació d'empresa Instal·ladora.

Aparells i petit material elèctric per a instal·lacions de baixa tensió.
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- Distintiu de qualitat: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

Cables elèctrics, accessoris per a cables i fils per electrobobinas.

- Distintiu de qualitat: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

La resta de components de la instal·lació hauran de rebre's en obra conforme a: la 
documentació del fabricador, la normativa si la hi hagués, especificacions del projecte i a  
les indicacions de la direcció facultativa durant l'execució de les obres.

2.904.2 MESURAMENT I ABONAMENT

Els  conductors  es  mesuraran  i  valoraran  per  metre  lineal  de  longitud  d'iguals 
característiques, tot això completament col·locat incloent tub, safata o canal d'aïllament i 
part proporcional de caixes de derivació i ajudes d'obra de paleta quan existeixin.

La resta d'elements de la instal·lació, com a caixa general de protecció, mòdul de 
comptador, mecanismes,. 

-  Per  unitat  totalment  col·locada  i  comprovada  incloent  tots  els  accessoris  i 
connexions necessaris per al seu correcte funcionament.

- Per unitats d'endolls i de punts de llum incloent parts proporcionals de conductors,  
tubs, caixes i mecanismes.

ARTICLE 2.905 QUADRES ELÈCTRICS

2.905.1 MATERIALS

Tots els materials s'ajustaran a la descripció que d'ells es fa en la corresponent 
unitat d'obra.

2.905.2 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran per unitat realment instal·lada i s'abonaran als preus que figuren en 
el Quadre de preus nº1

ARTICLE 2.906 TELEFONIA I MEGAFONIA

2.906.1 MATERIALS

Tots els materials s'ajustaran a la descripció que d'ells es fa en la corresponent 
unitat d'obra.
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2.906.2 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran per unitat realment instal·lada i s'abonaran als preus que figuren en 
el Quadre de preus nº1.

ARTICLE 2.907 LLUMINÀRIES I PROYECTORES

2.907.1 MATERIALS

Els materials del present article es regiran per les normes del Ministeri d'Indústria.

Tots els materials s'ajustaran a la descripció que d'ells es fa en la corresponent 
unitat d'obra.

En tots els casos els llums seran de la potència i característiques establertes en els 
plànols i altres documents del Projecte.

Els llums que vagin a ser muntades en obra arribaran a la mateixa en envasos 
precintats amb el nom del fabricador i sense obrir.

Les lluminàries seran de la qualitat i característiques especificades en el projecte, 
qualsevol  canvi  sobre  aquest  tema  haurà  de  comptar  amb  l'aprovació  escrita  de  la 
direcció facultativa. En la seva col·locació s'ajustaran als plànols de sostres o suports  
indicats.  Qualsevol  desviació  pel  que  fa  al  punt  d'ubicació  previst  haurà  de  ser 
comunicada a la direcció facultativa.

Les lluminàries que incorporin òptiques del tipus especular es protegiran per evitar  
taques  o  dipòsits  de  pols  en  la  seva  superfície.  La  manipulació  d'aquest  tipus  de 
lluminàries es realitzarà amb guants.

En el cas de fluorescència, els contactes faran pressió suficient per a la perfecta 
subjecció de les patilles dels tubs, i seran del tipus de seguretat amb els contactes ocults  
mentre que està el tub desmuntat.

2.907.2 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran per unitat realment instal·lada i s'abonaran als preus que figuren en 
el Quadre de preus nº1.

ARTICLE  2.908  ACCESSORIS  XARXES  ELECTRICITAT,  ENLLUMENAT, 
TELEFONIA I MEGAFONIA

2.908.1 MATERIALS
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Els  materials  a  emprar  s'ajustaran  a  la  descripció  de  cada  unitat  d'obra  i  a 
l'expressat en els apartats corresponents del present Plec.

2.908.2 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran per unitats realment instal·lades i  s'abonessin als preus amb què 
figuren en el Quadre de Preus nº1.

ARTICLE 2.909 VENTILACIÓ

2.909.1 DEFINICIÓ

Instal·lació per a la renovació d'aire.

2.909.2 MATERIALS

2.909.2.1 Productes constituents

- Conductes (col·lector general i conductes individuals)

- Peces prefabricades, ceràmiques, de formigó vibrat, fibrociment...

- Elements prefabricats, de fibrociment, metàl·liques (conductes flexibles d'alumini i  
polièster, de xapa galvanitzada...), de plàstic (P.V.C.),...

- Reixetes.

- Equips de ventilació: extractors, ventiladors centrífugs...

- Detectors de monòxid de carboni i estació receptora per a detectors.

- Aspiradors estàtics, de formigó, ceràmics, fibrociment o plàstics.

- Aparells de blocs o maons, conformant fàbriques d'espessors segons disseny per 
protegir el tram exterior sobre coberta.

- Aïllant tèrmic.

2.909.2.2 Control de qualitat

Segons  les  indicacions  inicials  del  plec  sobre  el  control  i  l'acceptació  dels 
components,  el  control  que  podrà  arribar  a  realitzar-se  sobre  aquests,  s'exposa  a 
continuació. Quan escaigui fer assajos per a la recepció dels productes, segons la seva 
utilització,  aquests  podran  ser  els  que  s'indiquen,  a  més  de  la  comprovació  de  la 
documentació de subministrament en tots els casos.
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Elements prefabricats:

- Tipus. Secció. Característiques. Certificat de funcionament.

Aspirador estàtic:

- Tipus. Característiques. Certificat de funcionament.

Aïllant tèrmic:

- Tipus. Espessor.

- Distintius: segell INCE. Marca AENOR:

Reixetes de ventilació:

- Tipus. Dimensions.

La resta de components de la instal·lació hauran de rebre's en obra conforme a: la 
documentació del fabricador, la normativa si la hi hagués, especificacions del projecte i a  
les indicacions de la direcció facultativa durant l'execució de les obres.

A  més  es  tindran  en  quanta  les  actuacions  per  a  la  recepció  de  materials 
complementaris  com  a  maons,  blocs,  morters…  utilitzats  en  alguns  casos  per  a  la 
protecció dels conductes de la instal·lació.

2.909.2.3 El suport

El suport de la instal·lació de ventilació seran els forjats, sobre els quals arrencaran 
l'element columna fins al final del conducte, i on s'hauran deixat prevists els buits de pas, 
deixant  una  folgança  perquè  al  voltant  del  conducte  es  col·loqui  un  aïllament  tèrmic 
d'espessor mínim de 2 cm, i el pas a través del mateix no sigui una unió rígida.

Cada tram entre forjats es recolzarà en el forjat inferior.

2.909.3 EXECUCIÓ

2.909.3.1 Preparació

Es  comprovarà  que  la  situació,  l'espai  i  els  recorreguts  de  la  instal·lació 
coincideixen amb el projecte, i en cas contrari es redefinirà per la direcció facultativa, es 
procedirà al marcat per instal·lador autoritzat de tots els components de la instal·lació en 
presència de la direcció facultativa.

2.909.3.2 Fases d'execució

S'instal·laran els conductes, bé amb peces o amb elements prefabricats, amb un 
acabat estable, aplomat i estanc al servei, cuidant que les unions entre peces no siguin 
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rígides, i les dels conductes amb els forjats es col·loqui al voltant del mateix l'aïllant tèrmic 
de conductivitat no menor de 0,03 kcal/mºC i de 2 cm com a mínim.

Es  col·locaran  les  reixetes  amb  les  seves  llepis  orientades  en  el  sentit  de  la 
circulació de l'aire, i se situaran sobre un orifici practicat en el conducte, a l'altura definida 
en la documentació tècnica, en totes les plantes, excepte en la primera a ventilar que es 
col·locarà en el sostre.

La connexió entre el conducte col·lector principal i cada conducte individual (que ha 
de servir per ventilar un únic local) es realitzarà mitjançant una peça especial de derivació, 
i haurà de quedar a una distància major o igual a 2,20 m, per sobre de la dependència a 
ventilar.

És  aconsellable  que  tots  els  conductes  verticals  vagin  revestits  d'un  envà 
d'espessor no menor a 4 cm, i en el cas del tram exterior de coberta per una fabrica 
segons  disseny amb resistència  suficient  per  suportar  l'aspirador  estàtic  que quedarà 
aplomat, estable i recolzat sobre la mateixa, amb la seva corresponent peça de coronació.

Els  equips  de  ventilació  se  subjectaran  independentment  del  conducte,  amb 
connexions flexibles per no exercir cap esforç, i evitar propagació d'ones sonores. Si se 
subjecten a estructura o paraments s'interposaran materials antivibratorios. El seu registre 
serà accessible i practicable per al seu manteniment.

Es procedirà a la interconnexió de tots els elements, i a les connexions elèctriques 
si anessin necessàries d'extractors, ventiladors i de l'equip automàtic, podent tenir-se en 
compte la NTE-IEB, i al muntatge dels elements de regulació, control i accessoris.

2.909.3.3 Acabats

Es revisarà que les juntes entre les diferents peces estan plenes i sense rebabas,  
en cas contrari s'emplenaran o netejaran.

2.909.3.4 Control i acceptació

Controls durant l'execució: punts d'observació.

Conduccions verticals:

Unitat i freqüència d'inspecció: cada conducte.

- Disposició:

Tipus i seccions segons especificacions.

Correcta col·locació i unió entre peces.

- Aplomat:
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Comprovació de la verticalitat.

- Sustentació:

Correcta sustentació de cada nivell de forjat. Sistema de suport.

- Aïllament tèrmic:

Espessor especificat.

Continuïtat de l'aïllament.

- Aspirador estàtic:

Altura sobre coberta. Distància a altres elements.

Fixació. Arriostramiento, si escau.

Connexions individuals:

Unitat i freqüència d'inspecció: cada 4 habitatges o equivalent.

- Derivacions:

Correcta connexió amb peça especial de derivació.

Correcta col·locació de la reixeta.

Proves de servei:

Prova de funcionament:

- Per conducte vertical, comprovació del cabal extret en la primera i última connexió 
individual.

A més es tindran en quanta els controls a realitzar de materials complementaris 
com a maons,  blocs,  morters… utilitzats  en alguns casos per a la construcció de les  
xemeneies.

2.909.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Els  conductes  de  la  instal·lació  es  mesuraran  i  valoraran  per  metre  lineal,  a 
excepció dels formats per peces prefabricades que es mesuraran per unitat inclosa part 
proporcional de peces especials, reixetes, capa d'aïllament a nivell de forjat, mesurada la 
longitud des de l'arrencada del conducte fins a la part inferior de l'aspirador estàtic.

L'aïllament tèrmic es mesurarà i valorarà per metre lineal.
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La resta d'elements de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per 
unitat, totalment col·locats i connectats.

Els aparells es mesuraran per metre quadrat.

ARTICLE 2.910 PINTURES

2.910.1 MATERIALS

Els materials seran de les característiques contemplades en l'article 3.2.211 del 
present Plec.

2.910.2 EXECUCIÓ

Aquestes unitats  d'obra s'executaran d'acord amb el  que es disposa en aquest 
Plec, i en defecte d'això en les Normes Tecnològiques de l'Edificació, en particular la NTE-
RPP/1976 aprovada el 20 de Setembre de 1976, o amb el PG-3 del MOPU.

Els  plànols  definiran  les  superfícies  a  pintar  o  revestir  i  el  tipus  de  pintura  o 
revestiment triat.

La superfície d'aplicació estarà preparada amb tots els elements (portes, finestres,  
etc.) rebuts i totalment anivellada i llisa.

No  es  pintarà  sota  condicions  climatològiques  adverses,  temps  plujós,  humitat 
relativa superior al 85%, temperatura no compresa entre vint-i-vuit i sis graus centígrads 
(NTE-RPP Paraments pintures).

Si la superfície d'aplicació és de guix, ciment, obra de paleta i derivats aquesta no 
tindrà una humitat superior al 6 per 100, i no contindrà eflorescències salines, taques de 
floridura o d'humitats de sals de ferro. Es procurarà que no existeixi pols en suspensió.

Si la superfície d'aplicació és fusta aquesta tindrà una humitat compresa entre el 14 
i el 20 per 100 si és exterior o entre el 8 i el 14 per 100 si és interior. No estarà atacada  
per fongs o insectes ni presentarà nusos mal adherits.

Si la superfície d'aplicació és metàl·lica es netejarà aquesta de qualsevol brutícia, 
grassa o òxid. Es procurarà que no existeixi pols en suspensió.

2.910.3 MESURAMENT I ABONAMENT

Aquestes unitats es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície, als 
preus que figurin en el Quadre de Preus.

En els preus s'inclouen totes les operacions, materials i mitjans auxiliars precisos 
per a la completa execució de la unitat d'obra, incloent la preparació de les superfícies 
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(neteja, sorrejat, empastat, escatat, etc.), reparació de defectes, etc.

ARTICLE 2.911 ENRAJOLATS

2.911.1 DEFINICIÓ

Es defineixen els enrajolats com a revestiments de paraments interiors amb taulells 
o plaquetes de gres.

2.911.2 MATERIALS

2.911.2.1 Taulells

Es defineix com a taulell a la peça formada per un bescuit ceràmic, que presenta 
una superfície esmaltada impermeable i inalterable als àcids, als lleixius i a la llum. Haurà 
d'haver estat cuit a temperatura superior a 900ºC. La seva resistència a flexió serà major  
o igual que 150 kg/cm2. La seva duresa superficial Mohs no serà inferior a 3. La seva 
dilatació tèrmica entre 20ºC i 100ºC, oscil·larà entre 5 x 10-6. El seu espessor no serà 
menor de 3 mm ni major de 15 mm.

La tolerància en les seves dimensions serà del 1% en menys.

No haurà d'estar esmaltat en la cara posterior ni en els cants. Així mateix, tindrà 
marca en el revers per poder identificar-ho.

Els taulells tindran color uniforme, no tindran porus ni esquerdes en la superfície 
vitrificada que haurà de ser completament plana.

El bescuit podrà ser de:

• Pasta vermella: argila vermella sense barreja de sorra ni calç.

• Pasta blanca:  caolí  amb barreja  de carbonat  de calç,  productes silícics i 
fonents.

• Les peces podran portar els quatre cants llisos o bé amb ingletes o vora 
roma  o  en  un  o  en  dues  d'ells.  En  cada  cant  llis  es  disposaran  dos 
separadors en forma de pestanya de 0,5 mm de sortint i 20 mm de longitud.

El color i les dimensions seran les que determini la Direcció de l'Obra a la vista de 
les mostres rebudes del Contractista.

Les  característiques  geomètriques,  físiques  i  toleràncies  compliran  les 
especificacions expressades en la Norma UNE 67087-85.

Els  adhesius  per  a  enrajolats  seran elàstics,  no  tòxics  i  inalterables  a  l'aigua i 

181



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

tindran concedit el Document d'Idoneïtat Tècnica.

2.911.2.2 Gres

Les plaquetes de gres es constitueixen a força d'argiles, caolins, sílice, fonents i 
altres components, cuits a altes temperatures.

Quan  el  seu  acabat  sigui  esmaltat,  l'esmalt  o  revestiment  vitri  serà  totalment 
impermeable i  inalterable a la  llum. Qualsevol  altre  acabat,  com englobat  i  salat,  que 
reuneixi aquestes característiques serà considerat a l'efecte d'aquest Plec com esmaltat.

La  seva  cara  vista  es  presentarà  llisa  o  amb  relleus,  i  exempta  d'esquerdes  i 
taques. La cara posterior amb relleus que faciliten la seva adherència amb el material 
d'agafada.

Les  característiques  geomètriques,  físiques  i  toleràncies  compliran  les 
especificacions expressades en la Norma UNE 67087-85.

2.911.2.3 Condicions particulars de control de recepció

En cada lot  compost per 50.000 peces o fracció,  es determinaran les següents 
característiques segons les normes d'assaig que s'especifiquen:

1. Aspecte, dimensions i forma, UNE 67087-85.

2. Absorció d'aigua, UNE 67099-85.

3. Resistència al quarteig, UNE 67105-83.

4. Resistència química, UNE 67122-85.

5. Resistència a l'abrasió, UNE 67154-85.

6. Resistència al xoc tèrmic, UNE 67104-84.

7. Resistència a la gelada, UNE 67202-85.

Els assajos 1, 2, 5 i 7 s'efectuaran sobre una mostra de 10 peces, els 3, 4 i 6 sobre  
5 peces.

En tots els casos es realitzaran els assajos 1, 2,  3, 4 i  5.  En exteriors tots els 
assajos a excepció del 7 que solament es durà a terme a les zones I o Z definides en la 
NBE-CT-79.

2.911.3 EXECUCIÓ

Els enrajolats s'executaran d'acord amb els apartats RPA-3 i RPA-4 de la NTE.

182



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

Prèviament a la seva col·locació els taulells hauran de submergir-se en aigua i 
orejar-se a l'ombra dotze hores com a mínim.

Sobre el parament net i aplomat es col·locaran els taulells a partir del nivell superior 
del  paviment,  amb  un  morter  de  consistència  seca  d'un  centímetre  d'espessor,  que 
empleni ben tots els buits copejant les peces fins que encaixin perfectament.

La superfície no presentar cap alabeig ni deformació. S'empraran els instruments 
adequats per realitzar mecànicament els corts i trepants.

Les juntes de l'enrajolat s'emplenaran amb lechada de ciment blanc i el conjunt es 
netejarà dotze hores després.

Control i criteris d'acceptació i rebuig

Els criteris d'acceptabilitat seran els definits en l'apartat de "Control de l'execució" 
de la Norma NTE-RPA (Paraments enrajolats).

Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a l'especificat podran ser retirats o, si  
escau, demolida o reparada la part d'obra afectada.

2.911.4 MESURAMENT I ABONAMENT

Es mesuraran per metres quadrats (m2) deduïts dels plànols. Els preus inclouen 
tots  els  treballs,  mitjans  i  materials  precisos  per  a  la  completa  realització  de  l'obra 
corresponent.

ARTICLE 2.912 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

2.912.1 MATERIALS

Els materials a utilitzar compliran les especificacions recollides per a ells en els 
corresponents apartats d'aquest plec.

La  instal·lació  contra  incendis  haurà  de  complir  la  NTE-IP,  Instal·lacions  de 
Protecció contra el foc, referent a disseny, càlcul, construcció i control.

2.912.2 MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament es realitzarà d'acord amb la superfície en planta de l'edifici objecto 
de la instal·lació, i s'abonarà d'acord amb el preu assignat a la unitat en el Quadre de 
Preus nº1, comprenent tots els materials, materials auxiliars, mà d'obra, execució, etc. 
necessaris per a la seva correcta execució i acabat.
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ARTICLE 2.913 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA D'AIGUA

2.913.1 MATERIALS

Els materials a utilitzar compliran les especificacions recollides per a ells en els 
corresponents apartats d'aquest plec.

La instal·lació de lampisteria d'aigua haurà de complir la NTE-IFA, Instal·lacions de 
Lampisteria  (proveïment,  aigua  calenta  i  aigua  freda),  referent  a  disseny,  càlcul, 
construcció i control.

2.913.2 MESURAMENT I ABONAMENT

El mesurament es realitzarà d'acord amb la superfície en planta de l'edifici objecto 
de la instal·lació, i s'abonarà d'acord amb el preu assignat a la unitat en el Quadre de 
Preus nº1, comprenent tots els materials, materials auxiliars, mà d'obra, execució, etc. 
necessaris per a la seva correcta construcció i acabat.
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PART 10 – PARTIDES ALÇADES

ARTICLE 2.1000 PARTIDES ALÇADES

2.1000.1 DEFINICIÓ

Corresponen a  obres  a  realitzar  no  mesurables  en  el  moment  de  redacció  del 
projecte.

2.1000.2 MESURAMENT I ABONAMENT

Les Partides alçades a justificar s'abonaran segons els preus del projecte aplicats a 
cadascuna de les unitats d'obra en què es descompongui la justificació.

Barcelona, maig de 2012

L'autor del projecte

Llàtzer Puigpelat Barrado
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